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Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” 
Dej a primit  distincţia 

,,Label France Éducation”

                  Liceul Teoretic  ,,Alexandru Papiu Ilarian” Dej a organizat luni, 16 decembrie 2019,   
festivitatea de dezvelire a plăcuței care atestă obținerea distincției Label France Éducation. 
Marcă a calității învățământului bilingv francofon, distincția a fost atribuită liceului dejean de 
către Ministerul Francez al Afacerilor Externe, după avizul primit din partea unei comisii 
consultative interministeriale, compusă din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Educației Naționale, Agenției pentru Învățământ Francez în Străinătate și Misiunii 
Laice Franceze.  „Label France Éducation” este un certificat de recunoaștere internațională care 
se atribuie instituțiilor școlare străine care asigură, în afara granițelor Franței și în cadrul 
propriului sistem de învățământ național, un învățământ bilingv francofon de excelență.  

                 La ora actuală, „Label France Éducation” numără 285 de filiere bilingve francofone 
din 53 de țări, cuprinzând 110.000 elevi. Acest proiect oferă profesorilor și elevilor acces 
gratuit la rețele digitale de date și informații în limba franceză, stagii de formare pentru 
profesori și prezența unui stagiar nativ vorbitor de limbă franceză care desfășoară activități cu 
elevi. Evenimentul a avut loc în prezenţa  ing. Morar Costan, primar al municipiului Dej, Ioana 
Costaș, director al Institutului Cultural Francez, Henri  Vincent,  expert internaţional în 
cooperare educativă  la Expertise France, Andreea Suciu , inspector Limbi moderne în cadrul 
ISJ Cluj, Izidor Haţegan, Vasile Stăhiescu și Valeria Huza, foști directori ai liceului.
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               În deschidere,  Dorina-Emilia 
Gherman, directoarea liceului, a subliniat 
importanţa învăţării limbilor străine de către 
elevi, menţionând, în același timp, lunga și 
frumoasa tradiţie a învăţării limbii franceze în 
Liceul ,,Alexandru Papiu Ilarian”. Cu această 
ocazie, directoarea instituției, Emilia-Dorina 
Gherman, a prezentat echipa pedagogică a 
liceului, formată de-a lungul timpului din 
profesoarele Olimpia Buhăţel,  Mihaela Bumb, 
Ligia Clinciu, Monica Diţ, Elena Peia, Alina 
Sabou și Maria Sfechiș, dar și din profesorii 
care predau disciplinele non lingvistice : 
Alexandrina Almășan, Alexandru Kiss, Bogdan 
Hedeșiu, Camelia Tămaș, Mihaela Capangi, 
Silvia Farcaș. 

            Un moment important în cadrul 
evenimentului l-a constituit prezentarea 
drumului parcurs de secția Franceză de la 
înființare până în prezent, « De la intensiv la 
bilingv, istoria unui parcurs. » Au fost, astfel,  
evidenţiate: istoricul secţiei, activitatea echipei 
pedagogice, proiectele interdisciplinare, 
rezultatele la bacalaureatul bilingv, la 
olimpiade și la alte concursuri, activitatea 
trupei de teatru francofon «Caractères», 
mărturiile foștilor elevi despre importanţa 
studierii limbii franceze în devenirea lor 
ulterioară.  

Un moment artistic prezentat de  trupa de teatru francofon «Caractères», animată de profesoarele 
Ligia Clinciu și Olimpia Buhătel a dat culoare  și ritm acestui eveniment , iar grupul de elevi 
colindători pregătit de profesoara Mihaela Bumb a încântat auditoriul prin colindele cântate în limba 
franceză și limba romană.  

    În încheiere, invitaţii au felicitat conducerea, elevii și profesorii pentru distincţia obținută  și și-
au exprimat speranţa că  standardele de calitate ale învățământului în limba franceză vor fi menţinute 
în continuare. Evenimentul a scos în evidenţă nu doar calitatea procesului educativ desfășurat în 
cadrul  Liceului Teoretic ,, Alexandru Papiu Ilarian” Dej, ci și faptul că limba franceză deţine încă un rol 
important în învăţământul românesc, continuând tradiţia francofonă în ţara noastră. 

                                                                                                                                         Profesor Ligia Elena Clinciu 
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Familia model în perspectiva lui 
Ioan Slavici 

 • Moara cu noroc •

         Nuvela lui Ioan Slavici reflectă mai ales lumea satului transilvănean, un univers dominat de norme patriarhale, în 

care echilibrul este asigurat de elementele de tradiție. Ieșirea din normă produce dezechilibru și atrage după sine 

sancțiunea. Morala religioasă este convertită într-o etică a raporturilor interumane și devine principiul de 

funcționare al acestei lumi.Tema familiei este una dintre cele mai dezvoltate din literatură, ea permițând surprinderea 

unui complex proces de relații umane. Nuvela „Moara cu noroc” de Ioan Slavici abordează tema familiei tradițioale, pe 

care o subsumează temei destinului și o pune sub semnul dramei comunicării. 

         Incipitul nuvelei are statutul unui prolog și surprinde relațiile din familia lui Ghiță, personajul principal. Acesta 

este căsătorit cu Ana, împreună cu care are un copil și locuiește cu soacra sa. Cei patru au un trai modest, căci 

Ghiță, cizmar fiind, nu are suficienți clienți în sat pentru a câștiga banii necesari pentru întreținerea familiei. Ca atare, 

plănuiește să ia în arendă o cârciumă numită „Moara cu noroc”, deoarece acolo își duceau cândva oamenii bucatele 

la măcinat. Are loc o discuție între Ghiță și soacra sa despre oportunitatea acestei afaceri. Prin cuvintele sale, soacra 

formulează teza morală a nuvelei : „Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei 

tale te face fericit”. Fraza concentrează viziunea despre familie, în concepția lui Ioan Slavici. Opinia soacrei, 

tradițională și conservatoare, asociază fericirea cu sărăcia și cu liniștea. 
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            Răspunsul lui Ghiță, de pe o poziție opusă, îi 

creează imaginea unei persoane active, cu spirit practic, 

cu putere de inițiativă. Replica soacrei indică rolul ei de 

sfătuitor, care însă nu trece peste deciziile bărbatului: 

„voi faceți după gândul vostru, și știți prea bine că, dacă 

vă duceți la moară, nicidecum nu poate fi ca eu să rămân 

aici“. 

                E un conflict între generații și mentalități. Tinerii 

familiei doresc schimbarea, mutarea, o stare materială 

mai bună. Bătrâna, simbolul unor tradiții experimentate, 

preferă să rămână pe loc, fiind mulțumită cu ceea ce 

soarta îi acordă. O familie ca cea a lui Ghiță a trăit în 

mjlocul unei colectivități și a practicat un meșteșug 

transmis de la o generație la alta. Ghiță vrea să 

părăsească acest meșteșug și să treacă la comerț, un 

domeniu pe care nu-l cunoaște, nu-l poate stăpâni, dar 

își asumă toate riscurile. 

           Rezistența bătrânei e doar formală, este învinsă 

dinainte. Soția tânără nu participă la niciun fel de 

discuție. Înfrângând opoziția conservatoare a bătrânei, 

luând horărâri și în numele nevestei, bărbatul se 

constituie în principalul exponent al familiei.

 El este familia sa, pe umerii lui apasă întreaga răspundere 

a destinului viitor, alcătuită din femei și copii, mica celulă 

familială acordă bărbatului dreptul și obligația de a decide 

în numele ei. 

          Avertismentele bătrânei, referitoare la goana după 

înavuțire, sunt ignorate de Ghiță. Frământat interior, în 

goana lui după bani, Ghiță ajunge să-și piardă încrederea 

în sine și chiar încrederea soției. Goana după avere și 

înstrăinarea de familie produce pierderea “liniștei colibei”. 

Conform unor principii morale solide ale autorului, cei 

care greșesc trebuie să plătească. Cei doi soți au murit în 

condiții dramatice, Ana ucisă de Ghiță, iar Ghiță ucis de 

Răuț, din ordinul lui Lică. 

         Hanul Moara cu noroc a ars și întreaga agoniseală 

câștigată prin muncă, cât și prin mijloace necinstite s-a 

risipit. Destinul nu iartă, cum nu iartă nici moralistul 

Slavici. Din toată familia se salvează doar cei inocenți: 
copiii celor doi soți - și cei virtuoși - bătrâna. 

                                              

                                            Baranyai Emeșe Maria,  Clasa a IX-a C

 Știai că…..? 

• Slavici a scris 3 comedii, 2 drame istorice, 13 

nuvele, 6 romane, 3 lucrări de memorii, dar şi 19 

poveşti pentru copii ?  

• Slavici a fost un excelent „instrument de 

observaţie” a mediului rural. Scriitorul lăsa 

„floricelele” scriitoriceşti deoparte şi prefera 

să se concentreze exclusiv pe o cât mai bună 

prezentare a moravurilor, a comportamentului 

uman în funcţie de clasă socială şi avea o 

adevărată obsesie de a descrie cât mai bine, 

cât mai minuţios, detalii ale ţinutei eroilor săi, 

dar şi ale aspectului satului. 
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Fericirea este o stare 
emoțională  pe care fiecare om o 
percepe diferit, determinând diverse 
acțiuni, fiind indispensabilă în viața 
omului.  

Din punctul meu de vedere, 
fericirea influențează perceperea 
realității, ceea ce nu este tocmai cel mai 
bun lucru, deoarece ne întunecă 
rațiunea, nefiind capabili să luăm 
decizii, dar pe de altă parte, este bine 
uneori să lăsăm ca fericirea să preia 
controlul pentru a nu fi înconjurați de 
lucruri negative.  

Pe de-o parte, când suntem sub 
influența unor emoții, cum ar fi 
fericirea, riscăm să nu vedem realitatea 
așa cum este. De aceea este bine ca 
niciodată să nu luăm decizii când 
suntem sub impactul unor emoții 
puternice. Când suntem foarte bucuroși 
începem să ne canalizăm atenția asupra 

noastră și uităm de cei din jurul nostru. 
Un exemplu, în acest sens, este 
povestea ,,Prințul fericit’’ de Oscar 
Wilde în care acest prinț a fost bucuros 
toată viața lui, nu a știut de existența 
tristeții și suferinței. La moartea lui, i s-
a făcut o statuie din aur cu pietre 
prețioase. Din locul în care era așezată 
statuia acestuia, a putut să vadă tot ce 
făceau oamenii, dar spre surprinderea 
lui și-a dat seama că în lume exista 
multă suferință, așa că o pasare a luat 
din statuia lui bucățele și le-a împărțit 
săracilor, până când nu a mai rămas 
nimic din impunătoarea statuie a 
prințului. 

 Pe de altă parte, este bine ca 
fiecare dinte noi să avem momentele 
noastre de fericire, deoarece aceasta nu 
este un lucru rău, doar că trebuie 
folosită cu înțelepciune, așa cum în 
cartea ,,Mara’’ de Ioan Slavici, Persida 

primește un sfat de la o maică din 
mănăstire, și anume să plângă cu cei ce 
plâng și să fie fericită cu cei ce sunt 
fericiți. Trebuie să ne bucurăm de 
momentele plăcute și să nu stăruim în 
melancolie și tristețe atunci când 
întâmpinăm momente dificile în viața 
noastră, deoarece putem ajunge chiar 
până la depresie sau cherofobie, fiind o 
aversiune față de fericire. Nimic nu 
trebuie dus la extrem, până și fericirea 
are limitele ei pe care nu ar trebui să le 
depășim. 

 Concluzionând, fericirea poate 
influența realitatea atât într-un mod rău, 
cât și într-un mod bun, totul depinde de 
noi cum ne gestionăm emoțiile pentru a 
nu le duce la extrem. 

             

                Oniga Cezara Maria,  Cls. a X-a C 

Modul în care 
fericirea 
condiționează 
perceperea 
realității
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           Nu știam cum să reacționez, deoarece nu am mai fost pusă în situații ca acelea, dar eram sigură 
că oricare ar fi fost decizia legată de școală mă voi supune ei și mă voi strădui să o privesc cu maximă 
seriozitate. Prima mea reacție legată de școala online nu a fost nici pozitivă, nici negativă, a fost o 

uimire, un șoc. Mă uitam pe rețelele de socializare în care vedeam oameni indignați de noile 

schimbări, fiecare cu părerea lui cu privire la posibile schimbări, cum ar fi să se facă școala la vară, cu 

speranța că noul val de pandemie să se domolească până atunci, sau să se facă școală online, astfel încât 

să avem vacanța de vara.

         La început mi s-a părut grea acomodarea, deoarece erau platforme pe care trebuia să intrăm și nu 

mă prea descurcam, mi se părea că nu am să învăț niciodată. Plus că temele erau mai multe față de cele 

din timpul în care mergeam la școală. Sincer, mă stresam, deoarece credeam că nu am să reușesc să le 

fac la timp pentru că aveau un termen limită. Am ajuns să recurg și la metodele prietenilor mei, 

deoarece mi s-au acumulat într-un timp scurt, multe teme și nu mai știam la ce am de scris și la ce am 

terminat, cu alte cuvinte eram și sunt o persoană destul de dezordonată. Revenind la metodele luate de 

la prieteni care s-au dovedit a fi eficiente, acestea au fost legate,bineînțeles, de organizare. Am început 

să îmi fac o listă cu temele pe care le aveam de făcut și le tăiam pe cele pe care le-am terminat. Trebuie 

să spun că aveam o satisfacție atât de mare când tăiam peste vreo temă, apăsam creionul de foaie de 

parcă ar fi fost ceva real ce trebuia eliminat, dar bucuria nu dura mult pentru că din josul tăieturii 

apărea un nou cuvânt, o noua temă care aștepta să fie tăiată de pe listă.

VIZIUNEA UNUI ELEV ASUPRA 
ȘCOLII ONLINE 

 Școala în timpul pandemiei
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           Cu cât trecea timpul mai mult, cu atât mă obișnuiam mai mult cu noul stil de viață. Să mă trezesc și 
să îmi pregatesc cărțile, telefonul și calculatorul pentru a face ore online, a devenit o normalitate în rutina 

mea. M-am obișnuit până la urmă și cu volumul mare de teme, dar desigur doar pentru că m-am obișnuit, 

nu însemnă că îmi și plăcea să le fac, dar nu doream să rămân în urmă cu temele. Desigur, îmi făceam 

temele, dar când venea vorba de învățat deja devenea o problemă mai delicată, pentru că eu nu rețin doar 

făcând teme, eu am nevoie de timp, pe care nu îl prea aveam. Temele îmi luau cea mai mare parte din 

timp, iar spre seară eram obosită și doream să mă odihnesc. Dar nu doar acesta a fost motivul pentru care 

nu am prea reușit să învăț. Un alt motiv, a fost că nu aveam nici spor și nici determinare, nu eram în 

atmosfera de școală și mi-am cam pierdut concentratrea.

Per ansamblu, nu pot să zic că sunt nemultumită de această școală online, deoarece pe toți ne-a 

luat prin surprindere această pandemie, atât pe elevi, cât și pe profesori. Fiecare și-a  făcut cum a putut 

mai bine treaba. Încă de la începutul școlii online nu am avut nicio așteptare prea mare, deoarece era ceva 

nou pentru toată lumea, iar când apare ceva nou, necesită ceva timp pentru a-l înțelege, a te acomoda cu el 

și a aduce eventuale îmbunătațiri. Consider că din tumultul acesta de informații noi, de frici cu privire la 

sănătatea noastră, nemulțumiri cu privire la noul sistem de învățământ, am învățat ceva și nu doar în 

calitate de eleva, ci și în calitate om, în general. Am învățat să prețuiesc mai mult ce se află în jurul meu. 

Am fost obișnuită cu binele, astfel că nu îi mai dădeam atenție, dar când acest bine s-a estompat, am 

început să îmi pun întrebări cu privire la ce pot învăța din această situație nefericită.

            Astfel, în calitate de elev, am văzut  școala online ca pe ceva ce trebuie experimentat pentru a 

învăța ceva nou, pentru ca nu cumva să trec cu vederea ceva ce poate îmi va oferi o nouă viziune asupra 

vieții, dar desigur, nu aș opta pentru școala online, deoarece nu am reușit să rămân cu multe lucruri.

           Pot să trag concluzia că am învățat ceva în timpul carantinei, și anume să fiu mai ordonată, să îmi 

structurez cât mai ușor posibil lucrurile pe care le am de făcut.

Oniga Cezara Maria, Cls. a X-a C
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Zece pași pentru un mediu 
mai curat

• PASUL 1 Cumparăţi produse pentru un 
mediu sănătos! Ambalajul voluminos al 
produselor poate fi redus. Cumpăraţi 
produsele împachetate în ambalaje 
reciclabile, pentru că este mai sănătos pentru 
mediul înconjurător. Căutaţi etichetele 
ecologice, care garantează faptul că 
produsele cumpărate nu fac rău mediului 
înconjurător.  

• PASUL 2 Separaţi deşeurile! În fiecare casă se 
strâng tot felul de obiecte de care trebuie să 
scăpaţi. Separaţi sticlele, cutiile de conserve, 
ambalajele de la dulciuri, caietele, hainele 
vechi şi alte obiecte care nu vă mai sunt de 
folos şi predaţi-le centrelor de reciclare din 
oraşul vostru. 

• PASUL 3 Cât mai puţine pungi din plastic! 
Observăm câteodată pungi din plastic, care 

sunt aruncate pe străzi, în parcuri, în ape sau 
pe malul apelor. Este bine să nu cereţi 
vânzătorului ambalaje sau pungi din plastic 
atunci când cumpăraţi numai o ciocolată, un 
creion, sau un caiet. Când mergeţi la 
cumpărături, este mai bine să folosiţi pungile 
din pânză, pe care le păstraţi apoi în casă. 

• PASUL 4 Utilizaţi gunoiul ca îngrăşământ! 
Utilizarea gunoiului ca îngrăşământ este o 
soluţie ideală pentru a scăpa de resturile 
alimentare din gospodărie. Fie că aveţi 
grădină, sau doar câteva ghivece cu flori în 
balcon, această metodă poate da rezultate 
neaşteptate şi, în plus, păstrează mediul curat. 

• PASUL 5 Nu aruncaţi gunoiul pe stradă! Mulţi 
dintre cei pe care îi cunoaştem aruncă 
gunoiul pe stradă sau în apă. Atrageţi-le 
atenţia! Murdăria înseamnă poluare!
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• PASUL 6 Apa înseamnă viaţă! Apa este un bun nepreţuit. Până să ajungă la noi, parcurge un 
drum lung, care este foarte costisitor. Apa trebuie economisită şi păstrată limpede. 
Autoturismele nu se spală în cursurile de apă, uleiurile uzate nu se aruncă în apă, pentru că 
poluarea omoară vietăţile care trăiesc în apă: peştişori, broscuţe şi plante acvatice.  

• PASUL 7 Nu aruncaţi lichidele periculoase oriunde! Nu aruncaţi uleiul de maşină, detergenţii, 
substanţele otrăvitoare sau vopseaua în canale, pe stradă sau în apă, pentru că pot ajunge 
înapoi în casele voastre!  

• PASUL 8 Nu utilizaţi maşinile pentru deplasările scurte! Ştiaţi că pentru a parcurge un 
kilometru pe jos vă sunt necesare doar zece minute? Dacă mergeţi pe bicicletă, ajungeţi la 
şcoală mai repede şi sunteţi mult mai sănătoşi. Gândiţi-vă puţin dacă aveţi întradevăr nevoie 
de maşină când mergeţi la şcoală! Sfătuiţi-vă părinţii că plimbarea pe jos este benefică pentru 
sănătate şi mediu. Maşinile poluează aerul! 

• PASUL 9 Stingeţi lumina şi reduceţi încălzirea! Dacă simţiţi că în casă este prea cald, reduceţi 
încălzirea sau inchideţi caloriferele şi sobele. Stingeţi lumina când ieşiţi din cameră şi scoateţi 
televizorul din priză când plecaţi la şcoală. Dacă uitaţi televizorul în priză, acesta consumă 
curent electric degeaba. Economisind energia, salvaţi mediul înconjurător! 

• PASUL 10 Atenţie la etichete! Dacă părinţii voştri doresc să cumpere o maşină de spălat, un 
televizor, un frigider, sau orice alt aparat electric, aveţi grijă ca ei să le aleagă numai pe acelea 
pe a căror etichete observă literele A sau B. Aceasta înseamnă că aparatele nu consumă mult 
curent electric. Astfel, parinţii voştri economisesc energia electrică, protejând şi în acest fel 
mediul înconjurător! 

                                                                                                                 Muresan Maria-Antonia, cls. a X-a C 
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Twitter, Facebook şi toate reţelele sociale în general sunt aşa cum le foloseşti. 
Devin o pierdere de timp dacă tot ceea ce faci este să vorbeşti cu prietenii 
despre vreme şi pot fi utile dacă ştii să le utilizezi în folosul tău. 

Să piardă timpul pe Facebook ştie oricine. Dar ştim oare să folosim eficient 
aceste reţele, în scop practic? Cuvântul cheie este scop. Având în minte 
scopul pe care vrei să-l atingi, nu trebuie decât să identifici şi să foloseşti 
uneltele pe care reţelele sociale ţi le pun la dispoziţie. 

Reţelele sociale în sine sunt mijloace de promovare. Foarte populare peste 
ocean şi din ce în ce mai accesate şi la noi, reţelele sociale te pot ajuta să-ţi 
promovezi blogul sau mica ori marea afacere şi să fii în permanent contact cu 
vizitatorii sau potenţialii clienţi. Degeaba ai scris un articol genial pe blogul 
tău dacă nimeni nu ştie de el. 

Tot prin intermediul reţelelor sociale, un profesionist poate fi la curent cu 
subiectele legate de job. Graficienii pot descoperi concepte noi, programatorii 
se pot pune la curent cu cele mai noi standarde sau limbaje de programare şi 
aşa mai departe. De ce nu, şi alte categorii profesionale "mai puţin moderne", 
gen contabili sau jurişti, se pot informa prin intermediul aceloraşi reţele 
sociale şi, nu în ultimul rând, se pot face cunoscuţi online. 

Cum să folosești corect rețelele 
de socializare 

 

Fii prezent 

• Regula elementară 
este să fii prezent 
în cadrul reţelelor. 
Adică să-ţi faci 
cont pe reţelele 
principale. 

Creeaza o pagina 
pe Facebook 

  • Foarte mulţi 
utilizatori nu ştiu să 
facă diferenţa dintre 
un cont pe Facebook 
şi o pagină. În 
realitate, este foarte 
simplu: contul este 
legat de utilizator, 
iar pagina de o 
afacere sau persoană 
publică. 

  • Contul îl creezi 
pentru tine ca individ, 
iar pentru blogul tău, 
de exemplu, creezi o 
pagină. Pe pagina 
respectivă postezi 
tot ce este legat de 
blog. În acest fel, 
separi zona personală 
de rest. 
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Este important să postezi des. Asta nu înseamnă 
însă că trebuie să-ţi bombardezi contactele cu 
informaţii inutile. Trebuie să postezi în 
principal ceea ce este relevant pentru domeniul 
respectiv. 

Pe Twitter nu este neapărat important să ai un 
număr mare follow-eri. Mulţi dintre aceştia îţi 
dau follow doar în speranţa că le vei întoarce 
favoarea. Important este să ai un număr cât mai 
mare de follow-eri cu adevărat interesaţi de 
mesaje postate de tine. 

Există numeroase căi în care poţi posta automat 
pe Facebook sau Twitter. Pentru a publica 
automat postările de pe blogul tău poţi apela la 
un plugin de wordpress sau poţi folosi o 
aplicaţie de Facebook care preia automat 
conţinutul fluxului RSS. 

De asemenea, poţi conecta reţelele între ele. Pe 
Facebook există aplicaţii care preiau automat 
mesajele de pe Twitter şi le postează pe contul 
sau pagina ta. De asemenea, şi postările de pe 
Facebook pot fi preluate automat pe Twitter, tot 
cu ajutorul unei asemenea aplicaţii. 

Nu trebuie însă să faci abuz de aceste metode. 
Este foarte important şi să ţii legătura cu cei 
interesaţi, nu doar să ,,le arunci" informaţii. 
Este important să comunici cu ei, să le răspunzi 
la întrebări. 

Tips and tricks 

Să zicem că eşti interesat de tot ceea ce este nou 
despre platforma de blogging wordpress.  

Aderarea la grupuri legate de acest subiect te 
poate ajuta să discuţi cu alţi pasionaţi şi poţi 
afla informaţii noi.Aceste grupuri pot fi 
asemănate cu un forum. În momentul în care ai 
o nelămurire poţi posta o întrebare în speranţa 
că un utilizator mai experimentat îţi va 
răspunde. La fel, tu poţi ajuta alţi utilizatori care 
au nevoie de un sfat. 

Pe Facebook te poţi trezi că te adaugă ca prieten 
persoane pe care nu le cunoşti şi cu care nu ai 
nimic în comun. Aceştia, de obicei, nu urmăresc 
decât să ajungă la un număr mare şi artificial de 
prieteni. 

Acceptând cererile unor astfel de persoane, vei 
ajunge să-ţi inunzi feed-ul de Facebook cu 
mesaje inutile. Informaţia care nu te interesează 
este doar o pierdere de timp. 
         
                                    Prunean Mihai, Cls. a-IX a C

 

FII PE FAZĂ 
Uneori nu este de ajuns doar să afli o anumită informaţie, ci să o 
afli cât mai aproape de momentul publicării. Reţelele sociale sunt 
recunoscute pentru caracterul real-time al fluxului de informaţii. 
O metodă este urmărirea fluxului RSS, pentru cei care ştiu să 
folosească această tehnologie. Altă metodă este "urmărirea 
căutărilor" pe Twitter. Să zicem că vrei să fii la curent cu tot ceea 
ce este nou legat de Windows 7. În acest caz, tot ce trebuie să faci 
este să cauţi şi să salvezi căutarea după "windows 7". Astfel, vei 
vedea în timp real mesajele pe acest subiect.
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     Într-o oră de istorie am fost cu clasa să vizităm muzeul din 
Dej pentru a vedea diferite exponate din perioada comunistă. 
Acesta a fost un bun prilej să aflu și lucruri noi despre 
perioada pe care bunicii și părinții mei au trăit-o. Mereu îmi 
plăcea să le ascult amintirile, iar acum cu această ocazie am 
avut șansa să văd în realitate cum arătau lucrurile pe atunci. 

     Am văzut multe obiecte reprezentative pentru acea 
perioadă, cum ar fi mașini de scris despre care am aflat că nu 
oricine le putea deține, ci era nevoie de obținerea unei 
autorizații. Pe aceasta era scris tipul mașinii  pe care îl ai și, 
de asemenea , trebuia să anexezi o foaie pe care să 
dactilografiezi întreg setul de caractere al mașinii de scris. 
Astfel, dacă apărea o manifestare undeva, miliția putea căuta 
în baza de date caracteristicile mașinii care corespund cu cea 
de la care a pornit manifestul. De asemenea, ca să fie și mai 
ușor procesul de identificare a mașinii de scris, pe foaia cu 
caracterele mașinii se mai scriau și unele caracteristici 
proprii, spre exemplu dacă era uzată sau dacă unele litere 
erau deplasate. Desigur, am văzut și un magnetofon, cu care 
se înregistrau interogatoriile făcute de miliție oamenilor de 
rând care reprezentau o anumită primejdie pentru regimul 
comunist. 

O Vizită La Muzeul Din Dej

Știai că…? 
  Responsabilitatea scoaterii 
evreilor din țara noastră revenea 
agenției „Nativ”, un serviciu secret 
israelian care se ocupa de 
menținerea legăturilor și asistarea 
evreilor din Fosta URSS și din 
Europa de Est? 

  În 14 decembrie 1989 mai mulți 
israeleni au fost arestați de 
Securitate pentru că plănuiau 
organizarea unei manifestații 
anticomuniste? Această informație 
stă la baza propunerii orasului Iași 
ca oraș inițiator al Revoluției din 
1989 ? 
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 și la cele de pe vremea aceea, putem obeserva o schimbare mare. 
Spre exemplu, nu putem compara televizoarele de acum cu cele de 
mai demult și mă refer atât la aspect, cât și la ce puteai viziona. 
Atunci exista doar un singur post de televiziune,cu excepția 
Bucureștiului unde existau două programe. Pe acestea erau 
difuzate știri și reportaje cu președintele țării, și foarte rar erau  
filme rusești, dar doar dimineața și seara de la ora 19 până la 22.                  
Pe lângă televizoare mai erau mobliă, bibelouri, pick up-uri, 
telefoane cu sau fără fir, la care trebuia să pui lacăt dacă doreai să 
nu îți umble cineva cu telefonul fix și multe alte lucruri diferite față 
de ce avem acum. 

De asemenea, am văzut multe fotografii cu oameni care se revoltau 
în stradă, dar după cum știm, orice revoltă cere sacrificii, iar unii 
oameni au plătit cu prețul vieții pentru o schimbare în țară. Unii 
au fost închiși în închisoare în condiții mizere greu de imaginat. 
Erau torturați, schingiuiți și batjocoriți doar pentru că nu erau de 
acord cu regimul comunist. M-a impresionat această vizită pentru 
că am avut șansa să acumulez informații, dar pe lângă acest lucru, 
cel mai mult m-au impresionat pozele din muzeu care au reușit să 
exprime multă emoție și curaj din partea oamenilor care doreau 
libertatea neamului românesc.

 Au trecut  mulți ani de când 
nu mai avem  regim  
comunist în România, mai 
exact  treizeci și unu de ani 
și s-au schimbat multe. Dacă 
e să ne uităm în jurul nostru, 
la casele noastre

 Știai că..? 

  În perioada comunsimului, dacă nu 

aveai copii până la 30 de ani, plăteai un 
fel de taxa? Și asta indiferent dacă erai 
sau nu căsătorit. Împlineai vârsta și nu 
procreasesi, ți se reținea direct din 
salariu. Evident aceasta era numai una 
dintre numeroasele metode de a 
controla viața intimă a populației. Alta, 
cel puțin la fel de gravă și mult mai 
cunoscută era aceea care le interzicea 
femeilor să facă avort? 

   În 15 noiembrie 1987 are loc cea de a 
doua mare revoltă anti-comunistă din 
Romania? Muncitorii Intreprinderii de 
Autocamioane Brașov au făcut grevă 
(mai întâi) iar apoi au ieșit în stradă 
scandând manifeste anti-comuniste din 
cauza condițiilor tot mai grele de trai. 
Prima mișcare amplă de protest din 
timpul perioadei comuniste a avut loc 10 
ani mai devreme, în Valea Jiului. 
Diferența principală între greva 
muncitorilor brașoveni și Revoluția din 
`89 constă în caracterul mai mult social 
decât politic al primei?  

  În 14 decembrie 1989 mai mulți ieșeni 
au fost arestați de Securitate pentru că 
plănuiau organizarea unei manifestații 
anticomuniste? Această informație stă la 
baza propunerii orașului Iași ca oraș 

inițiator al Revoluției din 1989 ?  

Oniga Cezara Maria,  Cls. a X-a C
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Ți s-a întâmplat vreodată să gândeşti 
şi tu la fel?  
Dacă, din când în când, te frământă şi pe tine astfel de 

îndoieli, nu eşti primul tânăr căruia i se întâmplă asta. Te 

invităm însă să reflectezi la următoarea posibilitate: Oare nu 

te influenţează anturajul mai mult decât îţi imaginezi? Mulţi 
tineri au descoperit cu stupoare cât de puternică poate fi 

influenţa anturajului. De exemplu, Angela recunoaşte că e 

posibil ca, în realitate, să caute să se conformeze valorilor 

celor din jur mai mult decât i-ar plăcea ei să creadă. Iată ce 

spune Angela: „Uneori influenţa socială e atât de puternică, 
încât nici nu-ţi dai seama că, de fapt, eşti influenţat de anturaj. 

Începi să crezi că tu eşti cel care decizi ce faci“. La fel şi 
Robert spune că deciziile lui se datorează în mare parte 

voinţei sale. Totuşi, el recunoaşte că e greu să trăieşti într-un 

oraş mare. De ce? Deoarece mediul materialist în care îţi duci 

Puternică și greu 
de sesizat 

Influenţa anturajului poate fi 

greu de sesizat — de fapt, s-ar 

putea chiar ca nici să nu ne 

dăm seama că ea există. Să 
ilustrăm acest lucru: Dacă ne 

aflăm la nivelul mării, tot 

volumul de aer de deasupra 

exercită o presiune constantă 
asupra noastră de aproximativ 

1 kg/cm2.* Poţi trăi sub o 

astfel de presiune zi de zi fără 
să-ţi dai seama că există. De 

ce? Pentru că te-ai obişnuit cu 

ea.E adevărat, presiunea 

atmosferică nu este neapărat 

dăunătoare. Însă, când 

oamenii ne influenţează în 

mod subtil, ajungem să ne 

schimbăm încetul cu încetul. 

Apostolul Pavel a înţeles cât 

de puternică este influenţa 

anturajului. Iată ce 

avertisment le-a dat el 

creştinilor din Roma: „Nu 

lăsaţi lumea din jur să vă 
modeleze în tiparul 

ei“ (Romani 12:2, The New 

Testament in Modern 

English). Dar cum s-ar putea 

întâmpla aşa ceva?

INFLUENȚA ANTURAJULUI 
E chiar atât de puternică?
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viaţa te influenţează. Iată ce spune el: „Aici e foarte important 

să fii bogat“. E cât se poate de clar că influenţa anturajului 

constituie o forţă care nu trebuie ignorată. Dar de ce mulţi 
tineri consideră că anturajul nu are nicio influenţă asupra lor?

Cum ne influențează anturajul? 
         Îţi place să te bucuri de aprobarea celorlalţi şi să fii 

acceptat de ei? Majoritatea am răspunde afirmativ. Totuşi, 
dorinţa firească de a ne bucura de aprobarea celor din jur 

poate fi o sabie cu două tăişuri. Până unde vom merge pentru 

a câştiga aprobarea după care tânjim? Chiar dacă suntem 

convinşi că noi nu ne vom lăsa influenţaţi în sens negativ, ce 

putem spune despre cei din jurul nostru? Se străduiesc ei să 
reziste influenţei anturajului sau se lasă modelaţi de el? Este 

clar că oamenii doresc să se conformeze valorilor comunităţii 
în care trăiesc — şi îşi doresc atât de mult acest lucru, încât 

majoritatea lor chiar vor nega ceea ce ştiu cu certitudine că e 

adevărat. Mulţi tineri au simţit personal influenţa pe care o 

are anturajul. Daniel, un tânăr de 16 ani, recunoaşte: 

„Anturajul te poate schimba. Şi, cu cât anturajul e mai 

numeros, cu atât influenţa e mai mare. Poţi ajunge chiar să 
crezi că ceea ce fac cei din jur e bine“.

                                                       Prunean Mihai, Cls. a IX-a C

De ce influența 
anturajului poate fi 
periculoasa? 

Imaginează-ţi că înoţi în mare. 

În timp ce eşti concentrat să 
treci peste valuri înaintând spre 

larg, forţe puternice acţionează 
fără ca tu să-ţi dai seama. Valurile 

te împing spre ţărm, dar poate că 
există şi un curent marin. Încetul 

cu încetul, el te poartă fie spre 

stânga, fie spre dreapta. Când, în 

sfârşit, te uiţi spre ţărm, nici nu-
ţi mai zăreşti familia sau 

prietenii. Nici n-ai băgat de 

seamă cât de departe te-a purtat 

curentul! În mod asemănător, în 

timp ce suntem ocupaţi cu 

treburile noastre zilnice, 

gândurile şi sentimentele ne sunt 

în permanenţă influenţate de 

lumea din jur. Înainte de a ne da 

seama, aceste influenţe ne pot 

împinge departe de normele la 

care întotdeauna am crezut că 
vom ţine cu tărie.

Știai că…? 

Delfinii își aleg prieteni pentru 

aproape toată viața.

O prietenie exagerată dă naștere 

la dușmănie.
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Utilitatea   
scrierii unui 
jurnal la 
vârsta 
adolescenței 

Jurnalul reprezintă un mod de evadare din 
contingent, un loc unde îți expui trăirile, sentimentele și 
gândurile, fiind o sursă inepuizabilă de înglobare a 
amintirilor plăcute, dar și triste. Din punctul meu de 
vedere, un jurnal la vârsta adolescenței este util deoarece 
reprezintă o sursă de autocunoaștere, prin care persoana 
care scrie anumite lucruri poate să se descopere pe sine 
însuși prin metoda autoanalizării și poate să vadă pe 
parcursul timpului, evoluția caracterului său. 

În primul rând, utilitatea scrierii unui jurnal la 
vârsta adolescenței este confirmată de faptul că ajungi să 
te cunoști mai bine, să te descoperi. Spre exemplu, sunt 
multe seriale și filme pentru adolescenți în care 
protagonistul deține un jurnal și își scrie experiențele 
trăite. Creionându-și gândurile, poate să își facă ordine în 
minte, să înteleagă mai bine ce l-a determinat să facă 
lucrul respectiv datorită acestei proprii confesiuni.

 În al doilea rând, scriind regulat în jurnal și 
recitind unele pasaje poți să îți descoperi evoluția, de-a 
lungul timpului. Astfel, te poți cunoaște mai bine, poți să 
vezi de unde ai pornit, care îți sunt rădăcinile, iar mai 
apoi unde ai ajuns în momentul actual.

Acesta este un proces uimitor despre evoluția în 
bine a unui caracter care s-a confruntat de-a lungul 
timpului cu diferite situații pentru a ajunge cine este 
astăzi.

Cu toate acestea, consider că scrierea unui jurnal 
la vârsta adolescenței nu este util, deoarece poate să pună 
amprenta asupra experiențelor triste, afectând pe termen 
lung și lăsând în viața unui adolescent niște răni 
nevindecate care vor avea urmări la nivel de 
comportament și de relaționare umană.

Pe de-o parte, un jurnal la vârsta adolescenței nu 
este util, deoarece poate să pună accentul pe experiențele 
negative din viața noastră. Odată ce adolescentul vede 
jurnalul ca pe un mijloc de confesiune, își scrie și trăirile 
triste ale vieții sale. Recitind aceste experientențe lasă ca 
timpul să își pună amprenta asupra lor, ci tot revine 
asupra lor, ajungând să le dramatizeze și să le dea o 
valoare și mai tragică decât în realitate.
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Mai mult decât atât, în momentul în care ne scriem experiențele negative, le fixăm în subconștientul 
nostru. Putem observa și în viața reală, la nivel comportamental în rândul adolescenților, ce ușor își aduc 
aminte experiențele negative din trecut, legându-le și de prezent. Astfel, le este greu să lege relații, se 
victimizează datorită acestei neuitări a experiențelor urâte din trecut, punând amprenta chiar și pe viitorul lor.

În concluzie, scrierea unui jurnal la vârsta adolescenței este utilă, doar într-o oarecare măsură, deoarece 
deși prezintă un anumit nivel de autocunoaștere, poate să își pună amprenta asupra experiențelor negative.

                                                                                                                                                        Oniga Maria Cezara, Cls. a X-a C
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         Vestimentația transmite mesaje despre felul în care te comporți, 
gândești, despre personalitatea ta. Vestimentația are un limbaj 
propriu, iar mesajul pe care îl transmite ea celor din jur este unul 
deosebit de complex. Opriți-vă și uiți-vă în oglindă. Analizați cu 
atenție cu ceea ce sunteți îmbrăcat, ceea ce purtați. Atunci când aveți 
puse acele haine, v-ați gândit vreo clipă la mesajul pe care îl transmit 
ele? V-ați gândit că pot scoate în evidență statutul financiar, cercul 
social în care se învârte persoana, personalitatea pe care o are, 
educația pe care a primit-o, și, de ce nu, starea sufletească la 
momentul respectiv? Foarte puțini se gândesc la aceste aspecte. Însă, 
oricât de ciudat ar părea, exact asta spun hainele despre persoană.   

       Hainele pe care le poartă oamenii pot afecta starea de spirit și 
modul în care aceștia se identifică cu sine. Îmbrăcămintea noastră de 
zi cu zi ne poate influența imaginea de sine, fie în mod pozitiv, fie 
negativ, având efect de atenuare a complexelor legate de propria 
înfățișare ori de accentuare a acestora. Explicația acestui fapt rezidă în 
simbolismul cultural al hainelor. Deși la început acestea aveau doar 
rolul de a proteja împotriva frigului, ulterior, odată cu diversificarea și 
dezvoltarea culturală, au devenit mijloace de afirmare a statutului 
social, obiecte de înfrumusețare și, nu în ultimul rând, un mod de a ne 
proteja de privirile celorlalți, ascunzând imperfecțiunile și evidențiind 
atuurile.

Vestimentația Vorbește 
Despre Tine 

Hainele pot oferi o altă 
identitate 
Astăzi, obiectele vestimentare cele 
mai variate au devenit într-o  
mare măsură integrate în viața 
noastră, încât au ajuns să se 
integreze psihismului persoanelor 
umane, nu numai ca fiind 
indispensabile pentru a ne 
proteja, atât fizic, cât și psihic, ci 
ca o veritabilă prelungire a 
personalitații și caracterului celui 
ce le poartă. 
Astfel, modul în care o persoană 
se îmbracă poate afecta nu 
numai imaginea de sine a 
acesteia, ci și felul în care va fi 
tratată de către ceilalți, deoarece 
oamenii obișnuesc adeseori să își 
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 batjocorească semenii după 
felul în care se îmbracă. 

În plus, hainele ne oferă o 
identitate, ne pot schimba 
dispozitia proprie, cât și pe a 
celor din jur și ne modelează 
chiar comportamentul și 
atitudinea în societate. 

Știai că…? 
• Copiii s-au îmbrăcat la fel ca 
părinții lor până la mijlocul 
anilor 1800, când a apărut 
conceptul de haine pentru 
copii ?  

• Tricoul a fost inventat în 
1904 special pentru barbatii 
care nu puteau să-și coase 
nasturii. În fiecare an sunt 
vândute aproximativ 2 
miliarde de tricouri în 
întreaga lume ? 

• Femeile\fetele au început să 
poarte pantaloni scurţi 
începând cu al Doilea Război 
Mondial. Până atunci lor nu 
le-a fost permis.	
Bumbacul este materialului 
cel mai des utilizat, începând 
cu mijlocul anilor 1800 ?  

• Doar cetăţenii importanţi ai 
Romei Antice purtau 
veşminte mov. Colorantul 
roşu, necesar pentru aceste 
haine, se obţinea dintr-un 
anumit tip de crustacee, care 
era foarte scump ?  

•  În Evul Mediu, culorile 
hainelor purtate de oameni 
dezvăluiau clasa socială din 
care proveneau. Astfel, nobilii 
purtau roșu, țăranii purtau 
maro și gri, în timp ce 
negustorii și bancherii purtau 
verde. 

Formă și culoare 
  Vestimentația noastră acționează 
asupra psihicului pe două mari 
axe. Prima o constituie culoarea 
hainelor, iar cea de-a doua, 
forma acestora. În ceea ce 
privește forma obiectelor 
vestimentare, cu alte cuvinte 
croiala, stilul acestora,este relativ 
evident faptul că pentru a 
influența pozitiv imaginea de sine 
este necesar ca ceea ce purtăm să 
aibă calitatea de a ne pune în 
valoare atuurile și de a 
ne estompa în același timp 
imperfecțiunile fizice. 

  Dimensiunea psihologică a 
hainelor ce ține de culoare are 
însa un impact mai mare la nivel 
emoțional, pentru că poate nu 
numai să influențeze starea 
psihică și atitudinea 

 ci și pe a celor din jur, având același nivel de impact psihologic, atât 
asupra individului, cât și asupra interlocutorilor săi. 

Ce înseamna să fii la modă în România, 
Ucraina sau Rusia? 
  La fel ca în România, în multe țări de pe mapamond moda este la 
loc de cinste printre locuitorii lor. Cei care nu își permit să 
investească mii și zeci de mii de euro într-o garderobă unică, 
semnată cu numele unui designer cunoscut, încearcă să combine 
tendințele văzute în reviste și culorile ce se poartă sezon de sezon 
pentru a fi la modă. 

   A fi la modă nu este un concept universal și este mai degrabă un 
fenomen procesat de mentalitațile locale, în funcție de zonă, tradiții, 
climă și sezon. Românii au mereu plăcerea de a se asorta și de a fi 
plăcuți prin prezența fizică adoptând uneori principiul că "haina 
chiar îl face pe om". 

  În Rusia și Ucraina, tricourile scurte și tocurile cât mai înalte, 
purtate în orice anotimp, înseamnă să fii asortat cu moda străzii. În 
Ucraina interesul pentru modă este la fel de dezvoltat ca 
în România. Acest interes poate fi uneori și exagerat. 

                                                                     Alexandru Trif, Cls. a IX-a C
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Într-o oră au fost invitate mai multe clase în sala festivă 
pentru a li se prezenta caravana studiilor în Franța. Ea 
începe din 6 mai și se termină în 7 iunie 2019. Aceasta se 
deplasează în turneu în toată țara cu scopul de a informa 
elevii despre facilitățiile studiilor în Franța. 

Încă de la începutul prezentării am fost informați că pe 
parcurs vor fi întrebări la care dacă răspundem corect vom 
primi premii ce constau în caiete și pixuri. Mi-a plăcut 
foarte mult această interacționare cu publicul, deoarece 
astfel elevii au fost și mai atrași de prezentare. 

Cu această ocazie am aflat că studenții români care vin 
anual în Franța ca să studieze sunt în număr de 2500. De 
asemenea, în Franța sunt 3500 de instituții de învățătmânt 
superior și tot Franța este a treia țară în clasamentul 

Mic ghid în 
descoperirea Franței. 

• Știați că Franța a fost 
sub dominație 
britanică sau că 
Statuia Libertății, 
simbol al Americii, a 
fost un cadou din 
partea francezilor? 

Lucruri neștiute 
despre Franța. 

• Francezii nu se 

îmbrățișează atunci 

când se întâlnesc unul 

cu altul.

• Cei mai buni croasanți 
sunt făcuți în Franța, dar 

puțini sunt cei care mai 

țin minte că originea 

croasanților este Austria.

• În Franța zilnic sunt 

tipărite doua cărți 
culinare noi.

• În Franța, bacșișurile 

sunt deja incluse în 

pretul bucatelor.

  

CARAVANA STUDIILOR ÎN 
FRANȚA 
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european care deține instituții educaționale de nivel superior. 
La Universități se studiază aproximativ 2-3 ani, cam ca și în 
România. 

Pe lângă asta, guvernul francez oferă burse, dar cu anumite 
condiții, și anume: să fii de naționalitate română, să ai un 
anumit nivel de studii, adică Bac+4 (pentru Master 2) sau 
Bac+5 (pentru Doctorat) valid sau în curs de validare, să fii 
primit în Universitatea/Școala franceză și să fii selectat de 
juriu după etapa interviului. 

Această caravană își propune promovarea studiilor în Franța, 
dar există și universități în România cu predare în limba 
franceză. 

Știați că…? 

• Muzeul Luvru a fost 
constituit și 
consolidat de-a 
lungul a peste 600 de 
ani? Luvrul a fost 
conceput pentru a fi 
fortăreață, la 
începutul secolului al 
XIII-lea de către Philip 
II August, pentru a 
apăra Parisul 
împotriva 
normanzilor și a 
englezilor. 

• Azi deține opere din 
toate colțuriile lumii 
și este cel mai vizitat 
muzeu de artă din 
lume, un monument 
plin de încărcătură  
istorică și muzeul 
național al Franței.

Cezara Oniga , Cls. a X-a C
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Poezii
Lirica trăirilor la ora de psihologie  

Noțiunile primite sunt cele 10 
cuvinte: senzații, percepții, 
reprezentare, gândire, memorie, 
imaginație, frustrare, gelozie, 
motivație și dorință. 

Să fii gelos e o senzație,
O frustrare, o reprezintă.
Imaginația ne joacă o festă
Crezând că e o voință.

Avem multe percepții, 
gânduri
Că ne-a înșelat, că ne-a trădat
Însă căutând în memoria 
nostră
Realizăm că nimic nu s-a 
întâmplat.

Ne trebuie o motivație,
Să ne susținem, să fim egali,
Să ne iubim unii pe alții,
Să fim împreună iar.            

Cocis Iulia,  Cls. a X-a C

Cred că am imaginație
Și așa îmi trece-un gând
O să scriu de motivație
Chiar dacă-mi vine să plâng.

Simt senzații, am percepții,
Reprezentări asupra vieții.
Chiar nu știu cum să mă-mpac
Nici nu știu ce vreau să fac.

Când voi fi adult serios
Totul va fi-ntors pe dos.
De mă simt puțin frustrată
Voi întoarce țara toată.

Nu sunt deloc geloasă
Am voință, sunt vitează.
Sper s-ajung unde doresc
Peste țară să domnesc.

Glumesc, asta-mi vine-n memorie
Când gândesc asupra domeniului
Ce doresc să îl urmez.
Președinte, nu-mi doresc, altceva eu 
am ales.

Muresan Maria Antonia , Cls. a X-a C

Frustrarea percepută
În absența ta
Amintirea trecută
Totul se va schimba.
N-am motivația
Să te aduc înapoi
În viața mea.
Pe față, furtuni, ploi
Geloasă pe memoria ta
Mă gândesc
Nu pot să opresc
Senzația reprezentată
Prin voința de a te schimba…

Dobrița Oana, Cls. a X-a C 

22



Importanța roboticii în viața 
noastră

Ș"u că nu vă vine 
să credeți acest lucru 
sau poate că exagerez, 
dar cred cu tărie că 
robo"ca poate să-mi 
schimbe viitorul atât mie 
cât și oamenilor de pe 
această planetă, într-un 
sens bun desigur. 
Nimeni nu ar vrea să se 
‘’autodistrugă’’. 

De mică credeam 
că robo"ca înseamnă 
viitor. Aș putea spune că 
în acest context sunt, 
oarecum, metaforic 
vorbind, sinonime. 
Cuvântul ‘’viitor’’ este 
într-adevar un cuvânt 
mare, te duce cu gândul 
departe. Te gândeș" că 
poate nu vei ajunge 
unde îți doreș" , însă 
noi, această ‘’Generație 
de fier’’, ‘’Generația Z” 
vom face tot posibilul ca 
folosind nu doar 
robo"ca, ci și alte 
metode, ne vom putea 
ușura viața și vom reuși 
să schimbăm chiar 
lumea. Sunt aproape 
sigură că generația 
noastră poate schimba 
multe, chiar dacă nu toți 

adulții sunt de acord cu 
acest lucru. În mâinile 
celor interesați există o 
putere pe care nu v-o 
puteți imagina și cred că 
și eu mă regăsesc în 
acea "pologie de elevi. 
Da, sunt un elev simplu, 
și cu toții suntem, însă 
putem schimba lumea, 
putem schimba viitorul. 
Îmi doresc să văd cum 
poate evolua tehnologia 
și în mâinile unui “elev 
banal”, cred cu tărie că 
robo"ca va ușura munca 
și ne poate feri de 
anumite pericole, 
precum, îmi pare rău că 
aduc ca exemplu aceasta 
situație, însă este o 
acțiune demnă de 
aplauzele tuturor 
oamenilor: acei roboți 
care au ajutat la 
îngrijirea pacienților 
diagnos"cați cu 
coronavirus și care, în 
același "mp, au ținut 
personalul medical 
departe de acest virus. 
Putem să observăm cu 
ochiul liber cât de 
importantă este mintea 
omului în acest proces.

     Pentru a încheia, aș dori să adaug 
faptul că această descoperire a roboților 
ar putea să-mi deschidă o noua por"ță, 
un nou drum spre această lume plină de 
idei revoluționare. Aceș"a ar facilita 
cunoașterea mea, mă poate ambiționa 
să îmi doresc să ajung departe, să iau 
parte la schimbarea radicală a viitorului. 
Poate că acum sunt o persoană, cred eu, 
destul de neînsemnată în lumea aceasta 
mare, plină de minți strălucite, însă nu 
uitați ,,esențele tari se țin în s"cle mici”. 

      Muresan Maria-Antonia, Cls. a X-a C 

       Cupșa Gabriela Mădălina, Cls. a IX-a A 

        Oniga Cezara Maria, Cls. a X-a C 
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După părerea mea, un s-l de viață sănătos îl cons-tuie o dietă plină de vitamine, proteine și în 
general mâncare sănătoasă și într-o can-tate normală, nu abuzivă. De asemenea, trebuie să facem sport 
pentru a ne pune in funcțiune corpul, dar trebuie să avem și durată minimă de somn, anume de 8 ore. O 
viață sănătoasă nu ține doar de a face sport, ci și de cât dormim. Desigur, la pachet cu toate acestea 
trebuie să vină și o mentalitate pozi-vă, mo-vată să aibă o stare cât mai bună și o viață frumoasă, 
sănătoasă și îndelungată. Mai jos puteți observa mai multe informații despre un s-l de viață sănătos. 

• Exercițiul fizic: În general, se recomandă să facem cel puțin 30 de minute de exerciții pe zi. 
Mersul într-un ritm rapid este suficient - atât -mp cât crește ritmul cardiac! Acest lucru permite nu 
numai să ardem excesul de calorii și să consolidam mușchii și oasele, dar ajută și la controlul tensiunii 
arteriale, al colesterolului și al nivelului glicemiei. În plus, acest lucru contribuie la scăderea nivelului de 
stres și ne ajută să dormim mai bine. Ajută, de asemenea, să dobândim o stare de relaxare, să evităm 
schimbările de dispoziție, să îmbunătățim s-ma de sine și să a-ngem o stare de sa-sfacție personală. 
Poate fi, de asemenea, o modalitate bună de a dezvolta o ac-vitate socială sănătoasă atunci când 
exercițiul este prac-cat cu alții. 

• Dieta echilibrată: De multă vreme se dezbate despre ceea ce înseamnă dieta perfectă. 
Nu există o dietă perfectă care să funcționeze pentru fiecare persoană de pe întreaga planetă. Fiecare 
persoană are un set diferit de cerințe nutri-ve pentru a se menține sănătoasă. Dieta ar trebui să ne 
ofere cel mai bun aport posibil de nutrienți pentru a permite corpului nostru să fie cât mai sănătos. O 
dietă perfectă ar trebui să fie bogată în nutrienți: proteine, carbohidrați, grăsimi, vitamine, minerale și 

CE ÎNȚELEGEM PRIN 
  • STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS •
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apă. Este bine să alegem alimente bogate în vitamine și minerale. Alimentele sunt cele mai bogate în 
nutrienți atunci când sunt proaspete, deci trebuie alese alimente proaspete cât mai des. Consumul de 
carbohidrați cu moderație este important pentru echilibrul hormonal. Procentul de calorii din 
carbohidrați este mult prea mare pentru mulți oameni. Carbohidrații s-mulează eliberarea de insulină. 
Consumul de proteine sau grăsimi cu carbohidrați este un mod de a înce-ni eliberarea de zahăr. Acest 
lucru poate ajuta la prevenirea vârfurilor de insulină, ceea ce este benefic pentru organism. Mâncarea 
procesată sau un produs alimentar este o combinație de alimente și/sau substanțe chimice care au fost 
supuse unui -p de prelucrare pentru a le face mai gustoase sau mai accesibile. Există nenumărate studii 
care indică riscuri pentru sănătate legate de o dietă bogată în alimente procesate. În schimb, este bine 
să consumăm mâncare adevărată. Mâncarea este orice vine natural de pe pământ. Nu este modificat 
sau procesat. Majoritatea oamenilor -nd să obțină puțină varietate, consumând aceleași -puri de 
alimente tot anul. Trebuie să schimbam dieta în fiecare trimestru și mâncam ce este în sezon. Apa este o 
componentă a sănătății trecute cu vederea. Aportul de lichide nu este bine să fie nici în can-tate foarte 
mare, nici foarte mică. Trebuie găsit echilibrul de apă potrivit pentru fiecare, pe baza nivelului de 
ac-vitate, a temperaturii exterioare și a ratei de transpirație. De asemenea aportul de calorii trebuie 
adaptat la consumul fiecarei persoane în parte. 

• Ac-vitatea socială: Viața socială este de fapt un aspect fundamental al sănătății. Izolarea socială 
poate duce la o deteriorare treptată și ireversibilă a abilităților fizice și psihice, inclusiv a dizabilității 
fizice și a demenței. 

• Echilibrul mental: Aceasta nu se referă doar la existența bolilor psihice, ci la starea de bunăstare 
emoțională și psihologică. 
O sănătate mentală bună este necesară pentru a menține și dezvolta abilități cogni-ve, relații sociale și 
pentru a face față provocărilor personale și profesionale ale vieții de zi cu zi. 
Stresul, oboseala și anxietatea sunt, printre altele, unele dintre semnele care indică faptul că starea 
mentală nu este în întregime sănătoasă. 

• S-mularea intelectuală: Nu doar corpul are nevoie de exerciții fizice! S-mularea intelectuală va 
ajuta la menținerea bunei funcționări și evitarea deteriorării cogni-ve și apariția demenței. Este bine să 
încercăm să oferim creierului un antrenament obișnuit cu exerciții care îmbunătățesc memoria, atenția, 
capacitatea de concentrare și învățarea de noi subiecte. Acest lucru va ajuta la evitarea sau cel puțin la 
întârzierea apariției acestor probleme. 

• Somn de bună calitate: Este necesar să dormim bine și un număr adecvat de ore - cel puțin 8 
ore pe noapte. Acest lucru va ajuta să ne odihnim și să generăm energie pentru ziua următoare. 
Insomnia este o cauză a hipertensiunii arteriale, a bolilor de inimă și a bolilor psihice, metabolice și 
endocrine.  

• Obiceiuri și produse toxice: Tutunul, alcoolul și drogurile au un impact foarte nega-v asupra 
sănătății. Până în ul-mii ani, exista o credință populară potrivit căreia o can-tate mică de vin sau bere 
zilnic este în regulă, dar noi studii au dovedit că și acest lucru poate influența sănătatea noastră într-un 
mod nega-v.

Mureșan Maria-Antonia ,  cls. a X-a C
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Mi-am recapitulat lecția! 
Explozie stelară

Mureșan Maria Antonia, Cls. a X-a C
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