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În loc de introducere
Dintotdeauna au trăit pe Pământ oameni mari și minunați, care nu își doreau să devină
cunoscuți prin fapte singulare și teribile sau prin lucrări de poezie ori literatură. Cu toate acestea,
asemenea spirite au avut o influență uriașă asupra popoarelor și epocilor, lumea vorbind despre ele
cu multă râvnă și dorind să afle cât mai multe despre ele. Influența unor oameni astfel croiți nu se
simțea în acțiuni sau cuvântări ori opere ocazionale, ci, mai degrabă, prin faptul că întreaga lor viață
părea născută dintr-un singur spirit mare și unit, înfățișându-se privirilor noastre ca o imagine
luminoasă și dumnezeiască. (...)
E vorba de suflete fierbinți și puternice, măcinate de o sete enormă după eternitate, care nu le
lăsa vreme de odihnă și de bună stare până când nu recunoșteau dincolo de obiceiuri și arta vremii și
contemporanilor lor o anumită lege după care să-și orienteze din acea clipă acțiunile și speranțele.
E vorba de poeți, sfinți, făcători de minuni, înțelepți sau artiști, fiecare cu talentul și cu
particularitățile lui, cu toții însă uniți prin faptul că descopereau echilibrul dintre vremelnicia și
slăbiciunea vieții pe Pământ și eternitate și statornicie și că râvneau cu pasiune profundă și curajoasă
să unească în sufletul lor cer și pământ, și să stârnescă în cele trecătoare și muritoare flacăra vieții
veșnice.
Acești mari visători și aceste suflete eroice au refuzat dintotdeauna să-și ostoiască setea din
ape tulburi; nu s-au mulțumit niciodată cu aparențe și nici nu au acceptat vreodată un nume în locul
unei ființe sau o imagine în locul realității, ba mai mult au râvnit neostoit să ajungă din nou la
izvoarele pure ale forței și vieții, considerând sufletele pământului, plantelor și animaleleor ca fiind
înrudite cu ale lor și ținteau ca, în locul imaginilor și simbolurilor și umbrelor goale, să-și adreseze
întrebările și necazurilor nemijlocit lui Dumnezeu. (...)
Asemenea oameni cu adevărat profunzi și fundamentali au fost adesea considerați nebuni și
există destule persoane cărora un astfel de suflet le va rămâne mereu de neînțeles și lipsit de
înțelepciune. Dar cine privește cu seriozitate viața unui asemenea mare om aceluia i se va înfățișa
precum un fluviu răbufnind din genuni și precum un strigăt profund al întregii omeniri; căci, în
realitate, o astfel de viață este mereu un vis apărut unei anume persoane și un dor devenit vizibil și o
dorință de eternitate a întregului Pământ, ale căror efemere ființe vor încerca mereu să-și lege
destinele de stelele cele eterne.

Herman Hesse, Introducere la Francisc de Assisi
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It’s My Life
E-book of School Life Comics
Carte electronică cu benzi desenate
Proiectul eTwinning It’s My Life se desfă oară în anul colar 2019-2020 în cadrul Liceului
Tehnologic Economic de Turism, implicând elevi din diverse țări precum Spania,Turcia, Italia,
Franța, Germania, Grecia, Ucraina, Ungaria, Croația, Serbia și Polonia. Ca urmare a desfășurării
acestor proiecte eTwinning, unitatea noastră de învățământ a primit Certificatul de Școală
eTwinning 2020-2021, fiind considerată model în domenii precum: practicile digitale,
practicile de siguranță online, abordările inovatoare și creative ale pedagogiei, promovarea
dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice și promovarea practicilor de învățare în
colaborare în rândul personalului și elevilor.
Pentru proiectul It’s My Life, au fost selectate 10 teme despre via a adolescen ilor – viața
școlară, planuri, eroi naționali, tradiții, călătorii, sfaturi utile, gastronomie și festivaluri, era
digitală, eroi moderni, cumpărături. În cadrul fiecărei teme, elevii îndeplinesc diver se sar cini
de lucru precum selectarea și prezentarea unei figuri legendare din țara respectivă, stabilirea unui
plan cu oferirea de informații despre obiective turistice pentru partenerii eTwinning care vor
participa imaginar la o excursie de 3 zile într-unul dintre orașele țării sau colaborarea pentru a
realiza dialoguri comune pe tema planurilor.
La începutul proiectului, cei 10 elevi din clasa a IX-a D s-au prezentat, ca și celelalte echipe,
folosind Padlet, scriind despre activitățile favorite, despre personalitatea lor, despre visuri de
îndeplinit și viitoarea carieră. S-a atașat și un colaj de imagini reprezentative pentru fiecare. Prin
acest proiect elevii își îmbunătățesc nu numai cunoștințele de limba engleză dar și cele digitale,
deoarce s-au utilizat diverse instrumente web, precum Padlet, Pixton Comics, VoiceThread,
Genial.ly, Slido, StoryJumper. Pagina de discuți (Forum Discussions) reprezintă o modalitate
atractivă de a comunica, de a colabora și de a face schimb de informații.
În cadrul primei teme, Viața școlară, elevii din fiecare țară au avut drept sarcină de lucru să
aleagă un moment comic sau o amintire din experiența lor școlară și să creeze o pagină de benzi
desenate cu replici în limba engleză, folosind Pixton Comics. Toate aceste conversații alcătuiesc o
carte electronică, School Life Comics, care conține 102 pagini. Link-ul către aceste pagini (h ps://
issuu.com/nursenunver/docs/ebook__3_ ) apare pe site-ul liceului, la secțiunea proiecte eTwinning.
Instrumentul web Pixton Comics permite crearea unui avatar al utilizatorului, având diverse opțiuni
în ceea ce privește vârsta, caracteristici fizice, precum stilul coafurii sau culoarea părului, a ochilor,
îmbrăcămintea. Apoi se alege tipul de povestire dorit (Comic Strip, mai multe imagini cu replici
care ilustrează câteva secvențe, Storyboard, ilustrarea unei povești prin momente distincte și
Graphic Novel, o povestire mult mai complexă). Pentru Comic Strip se alege un fundal al replicilor,
cu multe opțiuni, iar apoi se selectează câte personaje vor apărea, 1 sau 3. Următoarea etapă este de
a scrie o replică sau mai multe în funcție de ceea ce se dorește să se exprime. Se poate nota un titlu
al acestor secvențe de benzi desenate. Mesajul poate fi unul educativ, comic etc. fiind o modalitate
inedită de a transmite diverse idei. Accesul la acest instrument web este gratuit timp de 15 zile în
ceea ce privește varianta Classic Pixton Comics iar linkul poate fi salvat și distribuit. Profesorii de
limba engleză pot utiliza acest link h ps://www.pixton.com/schools/teacher-resources/lesson-plans/
pentru a descoperi diverse idei de planuri de lecții.
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Pixton Comics pune în valoare imaginația elevilor și este amuzant pentru ei să își poată
vedea ideile exprimate prin intermediul unor personaje. Elevii vor fi mult mai motivați să lucreze
dacă vor primi ca sarcini de lucru realizarea unor benzi desenate deoarece acestea combină
tehnologia cu dezvoltarea imaginației.

Coordonator proiect,
prof. Dana Larco

5

Serviciul Voluntar de Ambulanță a fost înființat
în anul 2017 și pe parcursul celor trei ani de
existentență, voluntarii SVA au efectuat peste 150000
de ore de voluntariat în folosul comunității. În anul
2019 SVA a lansat mai multe programe și a reușit să
înființeze grupuri de lucru care doresc să ființeze filiale
în orașele Bacău, Neamț, București, Brașov și Chișinău.
Tot în anul 2019 a fost înființat SVA – Pașcani.

Printre programele aflate în derulare, amintim:
Ambulanța Copiilor (1martie-31 decembrie, 2019) prin care au fost achiziționate 3
autospeciale, tip B2; totodată, au fost achiziționate echipamente pentru dotarea acestora, în proporți
de 30% pentru fiecare. Pentru strângerea fondurilor, au fost organizate mai multe evenimente: Gala
Serviciului Voluntar de Ambulanță, Ziua Serviciului Voluntar de Ambulanță: Umorul Salveaza
Vieți, Maratonul Internațional Iași;
Puncte de prim ajutor în cartierele dens populate de pe raza municipiului Iași;
Cursuri de prim ajutor în licee. SVA oferă posibilitatea tuturor liceelor din România de a accesa
programul de instruire a elevilor privind asimilarea cunoștințelor de prim ajutor până la sosirea
ambulanței.
Salvează Vieți – Acordarea Primului Ajutor în caz de Accident. Campania ”Salvează
Vieți! Acordă Primul Ajutor în caz de Accident!” este inițiată de SAV și este derulată în parteneriat
cu Inspectoratul de Poliție Județean Iași – Poliția Municipiului Iași – Biroul Rutier și constă în
conștientizarea conducătorilor auto referitor la importanța verificării trusei sanitare de prim ajutor.
SVA s-a implicat în procesul de înființare a Centrului de Recoltare a Sângelui, Pașcani. Pe raza
județului Iași se acoperă necesarul de sânge doar în proporție de 30%. Prin înființarea noului
Centru de Recoltare a Sângelui, SAV își propune să majoreze cantitatea sângelui recoltat cu cel
puțin 10%.
Mai nou, SVA Iași a intrat în stare de urgență. Sub coordonarea acestui Serviciu au intrat toate
centrele de carantină pentru Coronavirus, unde lucrează în permanență membrii voluntari.

Carp Ioana
Clasa a X-a G
Voluntar al SVA Iași
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F.E. Buenos S.R.L.
O dulce și de neuitat vizită
F.E. BUENOS S.R.L. a luat naștere pe data de 22 ianuarie 2017, iar noi, colectivul clasei aXI-a G, am preluat-o în septembrie 2019. Sediul firmei se află în incinta corpului A al Liceului
Tehnologic Economic de Turism Iași, strada Milcov nr.11.
Obiectul nostru de activitate este comerțul cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor
zaharoase, mai pe înțelesul tuturor, comercializarea prăjiturilor. Încă de la început, F.E. BUENOS
S.R.L. a fost susținută de cofetăria „CHARLOTTE” însă, după ce am preluat-o, ne bucurăm de
sprijinul cofetăriei „A LA GREC”.
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Înainte de a vă povesti mai multe despre minunata familie
BUENOS, vă mărturisim faptul că suntem o echipă de tineri muncitori,
o firmă de exercițiu care are ca obiect de activitate comercializarea
prăjiturilor delicioase care își vor pune amprenta asupra gustului și care
vor învinge barierele de timp și spațiu.
Frumoasa poveste din spatele prăjiturilor BUENOS vă va impresiona, iar brioșele noastre vă
vor satisface euforia papilelor gustative, valorificând fiecare moment delicios care va fi proiectat în
eternitate. Noi, familia BUENOS, ne dorim să vă oferim amintiri memorabil de dulci prin
valorificarea produselor noastre gustoase!
Colectivul clasei a XI-a G, împreună cu doamna profesor Cumpăratu Carmen, coordonatorul
F.E. BUENOS S.R.L., am realizat o lecție-vizită la firma - mamă, cofetăria „A la Grec”. Curioși din
fire și nespus de entuziasmați, am adresat o serie de întrebări cu privire la istoricul afacerii, barierele
ivite pentru dezvoltarea firmei, dar și secretele care au asigurat existența și dezvoltarea acesteia.
Memorabil este cu desăvârșire, cuvântul care poate descrie contextul acestei vizite, întrucât am intrat
în culisele unei lumi total necunoscute, având
ocazia de a cunoaște aspecte inedite. Un prim
exemplu, în acest sens, ar fi faptul că „A la
Grec” s-a născut

ca urmare a pasiunii

proprietarului, de naționalitate greacă, pentru
prăjituri. Printre altele, am aflat că angajaților
nu li se solicită pregătire în domeniu, ci abilități
specifice activităților din cofetărie și laborator,
fiind apreciată atitudinea entuziastă și devotamentul acestora. Și cum orice efort merită răsplătit,
salariații primesc vouchere la centre SPA, dar și posibilitatea de a cina în oraș, alături de familie,
cheltuielile fiind suportate de către angajator.
Firma se focusează pe clienți reali, intenția fiind aceea de a le menține vie „pofta” și de a-i
determina să revină cu drag pentru a savura deliciile puse la dispoziție de cofetărie. În același timp,
și potențialii clienți reprezintă o continuă preocupare. Promovarea produselor se realizează prin
intermediul mass-media: televiziune, radio, internet, presă.
La finalul interviului acordat de către manager, ne-am delectat cu unul dintre produsele vedetă din cofetărie, eclerul. Fără doar și poate am trăit o experiență unică și am rămas cu gustul unei
amintiri dulci.
F.E. Buenos S.R.L.
Prăjitura dulce, Buenos o aduce!

Tomulescu Roxana
Clasa a XI-a G

9

Unitate și egalitate în diversitate!
În perioada 03-12 februarie 2020 a fost realizată activitatea pentru combaterea segregării
intitulată: “Unitate şi egalitate în diversitate!
Iniţial a vut loc o dezbatere cu elevii claselor a X-a F şi a XI-a G pentru a înţelege
problematica segregării apoi aceştia au realizat postere având ca subiect combaterea segregării pe
criterii de:


natura etnică



limbă maternă



dizabilitate şi /sau cerinţe educaţionale speciale



statut socio-economic al familiei



mediu de rezidenţă



performanţe şcolare.

Consultaţi şi implicaţi în această activitate au fost prof. Maria Saucă, prof.Carmen Băjenaru,
prof. psihoped. Caludia Rusu, prof. Geta Dărăbăneanu.
Pentru a afla mai multe informaţii privind această temă consultaţi şi Ghidul de luptă
împotriva discriminării www.stop-discrimination.info

Prof. coordonator activitate Camelia Andriescu
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Vizită la Teatrul Național din Iași,
“Vasile Alecsandri”
Experiența mea la Teatrul Național ,,Vasile Alecsandri,, din Iași, a fost una foarte frumoasă,
deoarece a fost pentru prima dată când am fost la acest teatru, urmând ca după acestă experiență, să
merg în fiecare weekend la un spectacol.
Am intrat în holul teatrului, urmând ca după aceea să ne conducă doamna care era acolo în
sala în care se desfășura spectacolul. Ne-am așezat pe scaune, iar, până să înceapă spectacolul, am
admirat întreg decorul, picturile de pe pereți mi s-au părut adevărate opere de artă. Arhitectura,
conceptul creării acestei săli m-au uimit, deoarece titul este bine organizat, frumos lucrat, cu un
candelabru ce nu poate să nu fie observat. Începerea spectacolului ,,Opt femei,, a fost momentul
culminant, deoarece am observat îmbrăcămintea personajelor. Vestimentația acestora corespunde
exact descrierii lui Ion Luca Caragiale.
Despre piesa aș putea spune că pare a fi o piesa polițistă, deși nu apare niciun polițist. S-ar
încadra în genul comic, dar pare a fi și dramă, deoarece situația trenează până la final. Comportamentul personajelor, în situația propusă, e caracterizat mai ales, prin note și reacții comice. Piesa a
cunoscut numeroase puneri în scenă, tocmai datorită multiplelor posibilitați de abordare.
Piesa este mai mult o satiră a societății burgheze, o demascare a pseudoprincipiilor, o
încălcare a adevăratelor valori familiale, o ironiziare a femeilor de bani gata de atunci și parcă o
anticipare a imaginii femeii de astăzi. Comparația făcută de personajul masculin, Thomas pentru a
demasca adevărul despre fiecare femeie din casă, mai ales pentru a o demasca pe soția lui, care îl
înșela cu angajatul său, țintește exact diferența dintre aparență și esență. Planul bine pus la punct de
mezina familiei și tatăl său are scopul de a vedea cine ține la Thomas cu adevărat sau dacă femeile
din viața lui fugeau după banii lui.
În concluzie, teatrul modern este locul unde regăsim cele mai frumoase opere scrise de mari
autori și puse în valoare în zilele noastre, exprimând emoție, ironie la adresa societății de azi, comic,
dramatism, adică toată gama de idei și trăiri condensate în spectacol.

Săraru Ilinca-Alexia
Clasa a IX-a C
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Voluntariat IMPACT
Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care oferim timpul,
talentele și energia în sprijinul altora.
Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de activități
similare (precum intershipul/practica, etc):
Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității / beneficiul public.
Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă
include decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile,
etc.).
Este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul.
Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui
grup de ințiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere.
Dintre beneficiile voluntariatului, amintesc:


Înveți să ai mai multă încredere în tine;



Îți îmbunătățești competențele: comunicare, negociere, lucrul în echipă;



Înveți să fii mai responsabil, mai organizat, dar și mai creativ;



Înveți să faci networking;



Îți dezvolți capacitatea de leadership;



Dobândești experiențe practice;



Experimentezi și devii conștient de punctele tale forte, respectiv de cele slabe;



Înveți să fii mai bun și mai înțelegător cu ceilalți;



Înveți să vii cu soluții și cu idei ”out of the box.”

Ce este IMPACT?
Este

un

model

de

educaţie

nonformală

extracurriculară,

Programul

se

numeşte IMPACT (acronim: Implicare, Motivare, Participare, Acţiune, Comunitate, Tineri)
şi constă în cluburi de iniţiativă comunitară pentru tineri, îmbinând în mod creativ distracţia
educaţiei prin aventură cu cerinţele educaţiei prin serviciul în folosul comunităţii. IMPACT se
adreseză copiilor şi tinerilor cu cu vârste cuprinse între 12-18/19 ani, fiind un program
strategic, ce oferă o soluţie durabilă pentru problema dezvoltării de competenţe în rândul tinerilor
pentru a-i sprijini să devină cetăţeni activi şi a-i ajuta în integrarea pe piaţa muncii.
În data de 5 martie 2019- a avut loc deschiderea Clubului Impact ECO 3 la Liceul Tehnologic
Economic de Turism Iași, în parteneriat cu Fundația Noi Orizonturi. Dintre proiectele noastre
amintim:


Proiectul Pro Sănătatea- campanie de prevenire a TBC-ului în comunitate care a fost selectat
printre cele 30 de proiecte la nivel național în cadrul competiției de proiecte.
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Premiile au fost acordate de Fundaţia Noi Orizonturi.
Activitățile proiectului s-au desfășurat la Școala
Gimnazială Osoi, jud. Iași. și la Școala Șcheia,

de

către membrii Clubului IMPACT ECO3, în parteneriat
cu Societatea Studenților Mediciniști Iași și cu
implicarea deosebită a actriței Gabriela Andrei de la
Teatrul ”Luceafărul” Iași.


Prima ediție a activității de IMPACT ECO3 la

Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași Bunătățile Toamnei, s-a desfășurat în data de 23
octombrie 2019. A fost un prilej pentru a ne bucura
împreună și de a ne pregati pentru un nou proiect în
comunitate.



Am învățat

despre scrierea unui proiect, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi Iași,

reprezentată de d.na Manuela Iftimoaie. Membrii clubului nostru au identificat probleme din
comunitatea locală. Prin cooperare, în cadrul grupelor au fost schițate scopul și obiectivele
viitoarelor proiecte concepute de elevi.


O altă activitate de impact a avut loc prin colaborarea cu reprezentanți de la Cercetașii Romaniei,
Centrul Local prin C-tin Th. Sapatino.



În cadrul Săptămânii de IMPACT, în data de 12 decembrie 2019, a fost organizat Târgul de
Crăciun - o expoziție cu vânzare în scop caritabil, în corpul B al Liceului Tehnologic Economic
de Turism. Patru eleve din liceu au pictat și au realizat produse specifice sărbătorilor de iarnă ce
au fost apreciate și valorificate de elevii și profesorii liceului nostru. De asemenea, cu prilejul
sărbătorilor de iarnă, la Căminul de bătrâni ”Sf Parascheva” Iaşi, s-a desfășurat programul artistic
susţinut de formaţia de dansuri populare Firicel de Busuioc și interpretele de muzică populară
Manolache Lăcrămioara și Dumitriu Sorana, eleve ale liceului.
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Clubul IMPACT ECO3 a fost în ajun de sărbători, alături de Ana Maria, eleva a liceului care a
rămas imobilizată în pat în urma unui accident rutier.



Moș Crăciun a venit și la 19 copilași din Cucuteni. Voluntarii Clubului Impact ECO3 au dăruit
cadouri din banii obținuti la Târgul de Crăciun.



Clubul IMPACT ECO3 a participat la proiectul Fericirea
din Cutia de Pantofi, inițiat de Asociația Culturală
Moldavia,

pentru

copii

din

zonele

defavorizate

Vorovești și Valea Lupului. S-au strâns fonduri pentru
realizarea de cutii cu rechizite, dulciuri, jucării care au
fost dăruite copiilor.


Au fost donate fonduri mamei cu 7 copii care este bolnavă de cancer, internată la I.R.O Iași, dna.
Butnariu Ionela.

Pentru mine, Clubul Impact a devenit locul în care am putut să mă dezvolt pe toate planurile,
iar de când s-a deschis a devenit că o a doua casă, un loc în care mă simt liberă, unde pot să mă
exprim fără limite.
Pentru mine, voluntariatul înseamnă acumulare de cunoștințe și experiențe noi. Voluntariatul
reprezintă o ajutare necondiționată a persoanelor, vietăților, mediului etc., care au nevoie de sprijin
sau de apărare.
Dorința de a ajuta, de a mă dezvolta și de a face lucruri frumoase m-a făcut să mă alătur
clubului de voluntariat Impact ECO 3. Aduc mii de mulțumiri doamnelor profesoare Culbec Magda
și Stoian Marie-Jeanne pentru sprijinul oferit și pentru toate proiectele frumoase pe care le-am
desfășurat împreună.

Jacotă Laura
Clasa a X-a G
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Voluntar Impact

Clubul Impact mi-a schimbat radical viața. Eram o persoană timidă, îmi placea să stau în bula
mea de comfort și credeam că nu sunt capabilă de nimic. Când am intrat pe ușa sălii, unde ne
intâlnim la fiecare ședință, am știut că mi-am găsit locul.
Ca fotograf, viziunea mea este total diferită de a altora. Ei văd un grup de copii, câteva
prietenii legate vizibil. Eu văd o familie. Văd persoane care mi-au fost alături la bine și la greu,
persoane cu care am sărit în sus de bucurie și persoane cu care am plâns cu orele.

Talpău Mixaela
Clasa a X-a A
Bună, mă numesc Andreea Iacomi, elevă în clasa a 11-a H și sunt voluntar activ la 3 asociații
diferite.
Am avut ocazia să am grijă de copiii din învățămânul primar în cadrul Fundației Hecuba,
am putut participa la activități inedite cu persoane din liceu în cadrul Clubului Impact Eco3, am
putut organiza evenimente pentru tineri în cadrul Asociației Moldavia și nu numai. Aceste asociații/
fundații sunt mult mai mult decât ceea ce v-aș putea spune eu. Toate activitățile de voluntariat vă
expun la un mediu diferit, ceea ce vă ajută extrem de mult la dezvoltarea personală. După cum
spunea și coordonatorul Asociației Moldavia, Adrian Căliman: "Faceți cât mai mult voluntariat!".
Numai așa poți să te cunoști pe tine, să știi ce vrei să faci.
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Fiind expusă la diferite medii în aceste activități de voluntariat, am încercat să răspund la o
întrebare: Oamenii încearcă să fie astăzi mai buni decât ieri? Și răspunsul este da, oamenii încearcă
să fie astăzi mai buni decât ieri, dar trebuie să primească atenție și încurajare.
Nici eu nu eram aici dacă nu erau doamna profesoară Stoian Marie-Jeanne și fosta doamnă
dirigintă Culbec Magda și pentru asta țin să le mulțumesc, pentru că personal nu am făcut-o
niciodată.
Iar pentru cei care citesc rândurile acestea, aș fi foarte recunoscătoare dacă măcar ați
încerca să fiți voluntar, să vedeți dacă vă place. Sunt sigură că o să iubiți viața de voluntar, pentru
că nu este deloc grea.

Andreea Iacomi
Clasa a XI-a H

Clubul de literatură „Convorbiri Literare”
Cu siguranță, noul club de literatură înființat în liceul nostru, sub coordonarea strictă a
elevilor, poate aduce un plus de imagine școlii noastre, lucru cu care toți ar trebui să ne simțim
mândri. În ciuda faptului că prezența membrilor este scăzută, acesta continuă să își desfășoare
activitățile cu micul grup de prieteni format în cele două întâlniri ținute de la deschidere.
Cum s-a format clubul?
Totul a pornit de la subsemnatul. Cu siguranță, fiecare elev pasionat de literatură a avut
măcar o dată acesta idee, această străfulgerare însă nimeni nu a știut dacă este posibil de pus în
aplicare sau nu a avut curajul să își asume o asemenea responsabilitate. Iată că am decis să fiu eu
cel ce pune în aplicare acest plan îndrăzneț, un simplu elev la fel ca voi, pasionat de literatură,
prozator amator, dar și deschis spre schimbul de experiențe.
Și totuși, totul a pornit de la revista școlii, articolele realizate de către elevii liceului nostru m-au
inspirat să înființez și să pun în mișcare demersul pentru atingerea scopului comun, acela de a ne
dezvolta, atât „profesional” cât și estetic/moral și desigur pentru schimbul de experiențe benefic
tuturor. Așadar, plin de speranță și ambiție, m-am informat despre cum aș putea să transform doar
un simplu vis în realitate, iar sub îndrumarea președintelui Consiliului Elevilor, am pus pe picioare
ce avea să fie clubul de literatură al Liceului Tehnologic de Turism.
Prima ședință, teme de discuție și membri
Deși, la prima ședință, rata prezenței a fost scăzută, fapt ce m-a cam dezamăgit puțin, nu am lăsat
acest lucru să mă descurajeze și mi-am continuat activitatea precum o plănuisem înainte.
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Pentru început, am făcut cunoștință cu primii membri ce aveau să fie „Junimiștii” de astăzi,
elevi pasionați, talentați, interesați care și-au sacrificat o oră de dragul literaturii. Trebuie să
recunosc, prima ședință a fost plictisitoare din cauza normelor administrative care au fost stabilite,
dar asta nu înseamnă că discuția nu a captat atenția grupului, fapt ce a condus la o atmosferă plăcută
și confortabilă pentru cei prezenți.
Am discutat despre revista școlii, Amphitryon, despre realizarea unei recenzii bazate pe o
structură personală, bine organizată, am râs, am glumit și ne-am împărtășit fiecare „ofurile„ despre
anumite cărți, iar în cele din urmă am reușit să discutăm despre lucrările proprii ale fiecăruia.
Temele viitoare de discuție vor fi centrate foarte mult, atât pe lucrările membrilor cât și despre
cărțile citite.
Scopul clubului de literatură
Atunci când mi-a venit acesta idee, m-am gândit că ar fi util ca elevii pasionați de literatură
să aibă oportunitatea ca, măcar o oră pe săptămână, să fie liberi să discute despre plăcerile lor
literare, excepție făcând materia școlară, căci am observat că nu multora le place Creangă,
Eminescu, Bacovia, Călinescu sau alți autori români cunoscuți. Astfel, ceea ce urmărim noi este:
dezvoltarea personală a fiecăruia în parte (încercăm să anihilăm inhibițiile sau fricile elevilor),
crearea unui loc în care elevii pot să fie liberi să își exprime punctul de vedere și să vorbească despre
plăcerile lor literare fără a avea frica de notare sau că vor fi excesiv criticați, schimbul de experiențe
între muzele liceului nostru, realizarea unor articole pentru revista școlii astfel încât să o urcăm pe
locul 1 la concursul revistelor școlare.
Rolul profesorilor
După cum am specificat, clubul a fost înființat și este coordonat de către elevi însă prezența
profesorilor la ședințele noastre, este bine venită, deoarece în acest mod încercam să extindem
dialogul profesor-elev. Un lucru cunoscut este că elevii sunt foarte închiși în fața profesorilor, nu
doar din cauza fricii de notare, dar și din cauza unei eventulale atitudini critice venite din partea
profesorilor. Sperăm că în următoarele întâlniri, profesorii vor răspunde pozitiv invitațțiilor noastre,
iar elevii îi vor primi cu drag și nu vor lăsa inhibițiile să blocheze procesul de comunicare.
Desfășurarea activităților
Activitățile clublui se desfășoară în incita corpului A, laboratorul de biologie, în fiecare zi de
miercuri de la 14 la 15. Desigur, de fiecare dată punctăm micile probleme întâmpinate la fiecare
întălnire și încercăm să le rezolvăm, astfel încât ședințele să nu fie plictisitoare și neinteresante, ci
dinamice, captivante și deschise.
Așadar, toate acestea fiind spuse, invit profesorii cât și elevii liceului nostru să participe în
număr cât mai mare la ședințele ce vor desfășura în viitor.

Voroneanu Claudiu Andrei, Clasa a X-a A
Membru al CȘE, Presedintele clubului de literatura „Convorbiri Literare”
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Winter Wonderland
Christmas is a wonderful time to be around friends and family, the cold outside being in contrast with the warmth you feel during
the celebration. Jason had been waiting all year for this moment because he loved Christmas more than anybody. Today was the 24th of
December, only one day left until this special holiday.
Jason dressed up for this occasion and went to the mall with his
mother, where he waited in line for Santa in order to give him the letter. Minutes passed by while the line was getting shorter and Jason
was approaching the big belly man.
After half an hour of waiting, he finally talked to Santa and gave him the letter. Santa asked
him what he wanted for Christmas and the boy replied that he didn’t want anything for him, but for
others. He said he wanted people to feel the happiness of Christmas and be together at least during
this time of the year. Hearing that, Santa gave Jason a small red candle and told him to lit it in his
room at 12 p.m. when his parents were sleeping. Jason was confused by this but agreed, took the candle and left with his mum to get their groceries. After buying them, they went home where they unpacked the bags. He went outside and played with the other children until 7 o’clock when his mom
called him home. The boy went inside and he had dinner with his family. At the dinner table, his father told him a funny story from his youth, which was about how he got in trouble for turning the
backyard into a skating rink and his older brother kept falling, trying to get back inside.
After dinner, Jason and his family sat on the couch to watch a movie for an hour but the parents
were tired from all the work they did. They gave the boy the remote control and told him not to stay
up too late. After that, they went to sleep and Jason kept watching TV. When it was about 12 p.m., he
turned off the TV and went inside his room, where he lit the candle and waited, but nothing happened. He told himself that the old man tricked him. A few moments later, he wasn’t in his room anymore, but he was somewhere else. He was in a place where small people with long and pointy ears
were building toys. From an office, the same Santa came to him and greeted him. Jason didn’t know
why he was there but Santa explained that his good actions earned him a private tour of the toy workshop from the North Pole. The boy smiled and went on the tour. He was shown where the boys’ and
girls’ toys were made, how the elves built them and the sleigh that Santa would use to deliver the
presents. At the end of the tour, Santa gave Jason a small golden bell and told him if he rang the bell,
he would come back there.
The boy thanked him and rang the bell to go home, waking up in his bed at Christmas time. He
wasn’t expecting anything to be real but when he turned his head to his nightstand he saw the golden
bell. Jason understood that if you are good to people and help them, the good deed will be rewarded
later.

Sofrone Alexandru
Clasa a X-a G
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Winter Wonderland
When I was a child I used to dream I was a snowflake. I would travel around the world, slowly
swaying in the air as the wind blew me further. It was my biggest wish and I would always dream of
it. As I grew up, I stopped thinking of snowflakes and childhood. I started focusing more on school,
making friends and finding a purpose for myself. But this would soon change…
Last winter, my family and I went to our vacation home in Sweden. I grew up going on holidays
in Sweden every year and I loved it. It was breathtaking. The snow was always sparkling and the
trees covered in fluffy white blankets looked magical. The most beautiful scenery of Sweden is represented by the Kebnekaise mountains. Kebnekaise is the highest mountain of Sweden and consists of
two peaks. We used to own a wooden cabin near the top. The view from the tall, fogged window of
the cabin was unimaginable, looking like it came straight out of a painting. The sky was pale blue and
everything was covered with snow. I could hear the wood crackling in the fireplace and I felt the
warmth hugging my entire body.
When it started getting darker, I went to the attic
to find a book to read by the fire. Climbing the stairs to
the attic, I felt a strange sensation, as if someone had
already been there. Anxiously, I went in. I looked for
the old bookshelf which held my favourite books. A
book stood out from the rest. It was blue with sparkling
snowflakes all over. I was stunned to find out that my
own grandfather had written the book, not knowing he
used to be a writer. I held the book close to my heart,
being reminiscent of the times I had been with him.
Suddenly, an old piece of paper fell out of the book.
It said: “My dear Amanda, whenever you want
to escape, read this book and become a snowflake for a
little while-Love, Grandpa”. For a few hours, I sat near
the fire reading my grandfather’s book. I loved it.
There were tales of a snowflake named Amanda. I was
so happy that my grandfather had written a book about me. We both shared the love for winter and
snow and the book told tales of the most beautiful places in the world that my grandpa always told
me about-The Blue Lagoon in Iceland, the Victoria Falls in Zimbabwe and the Krabi in Thailand.
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Finding the book that my grandfather wrote brought me so much closer to him. I felt his presence
near me and I could almost hear his joyful laugh. I knew he would have been very proud of me today. I closed the book and packed it in my luggage, planning to take it home with me to read every
time I was sad and I missed him. I spent the rest of my night with my family, sharing stories about
grandpa. I was thrilled to be in this winter wonderland that I loved so much.

Vlad Alexandra-Cristina
Clasa a X-a G
Povestire ce a obținut Premiul I la
Concursul de creaţie literară în limba engleză „Winter Wonderland”, decembrie 2019
Profesor coordonator Larco Dana Florentina

The importance of psychology in our life
Psychology is the exact science of the mind and human cobehavior, It is the study of mental
functions and processes of intersubjective and subjective experiences that preclude thoughts, emotions, knowledge, motivation, perception of others and personality.
I believe that psychology is important in human life because with its help we firstly discover
ourselves, and secondly, we can overcome life impediments by communicating with psychologists ,who can talk to us more easily about what means to take courage and, most relevantly, how to
struggle, to trust in our own strengths. These advantages help us become strong people, with strong
characters, the relation between the psychologist and his patient gives us the opportunity to change
the perspective of life, things, and people.
A disadvantage would be that we go to a psychologist/psychiatrist only when we have great
dilemma and we cannot find any solution. From my point of view, we should go when we are well
disposed, happy, not only when things take an unexpected turn.
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Another impediment is related to people preconceptions. We, as individuals, have the tendency to communicate with people having less knowledge about psychology, and when they hear that
we want to visit a psychiatrist, they judge us by saying that we are crazy. Unfortunately, such behavior influences the individual's decision, making him to give up. This typology of man, from my perspective, I associate with a weak character. I strongly support this assertion, because, many times,
people are weak if they let others influence them. There are also happy cases in which we find good
people whom we share our thoughts, and this supports us to take the long-desired step.
Some time ago, I read a book about a psychotherapist. This is called "The Psychology of
Lie". The purpose of this book is to heal human evil. Various cases with different people are presented in it. Most of them were finally happy. All that first grinds the patients coming for the first time to
a psychological session, relieved their condition, also from a spiritual point of view. What I want to
point out is that psychology helps us understand things as they are, it improves our knowledge (or
state of knowledge) spiritual knowledge and evolution. To get to the surface, the initiative must come
first from us, not only from those who want to help us (psychologist/psychotherapist). Therefore,
psychology is extremely important in human life. It is more than an exact science of the mind, it is an
unexpected gesture of generosity from its owner.

Manachi Iulia
Clasa a XI-a H

Appointment with Death
In "Appointment with Death" written by Agatha Christie, we
meet a family on holiday in Jerusalem. Nothing unusual until you find
out more about this rather strange family, the Boynton family.
In the book description, Mrs. Boynton is characterized as "the most
detestable being the detective has ever encountered." This description
does not reveal the true pure evil of the lady; she was much more than
the most detestable being. Using only her mental power she enslaved
her three stepchildren and her natural daughter only to satisfy her thirst
for power. She was a truly evil woman, not just detestable. But one day, while they were on vacation,
she was found dead. It seemed a natural death since she was quite old and was having heart problems, but still, due to some statements that Dr. Gerard made, about the disappearance of a syringe
and an amount of poison, Colonel Carbury became suspicious and called on detective Hercule Poirot
to investigate the case. The killer could be anyone on that trip: any of the 5 members of the Boynton
family, Dr. Gerard, Miss Sarah King, Jefferson Cope, Lady Westholme and Miss Pierce, but who
was the one who really committed the crime? It seemed rather difficult to answer this question, but
Poirot succeeded in finding the key of this murder in just 24 hours.
Although the action is spontaneous and things you do not expect to happen actually happen, the book
is very good and worth reading.

Bîzgă Ana-Maria
Clasa a XII - a B
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FĂ-TE AUZIT, FII DIFERIT!
Am decis să iau această inițiativă după ce am văzut ultimul număr din revista liceului. Voi
începe prin a vă lansa un îndemn de Ion Heliade Rădulescu: „Scrieți, băieți, orice, numai scrieți!”,
acestea sunt vorbele sale în demersul său de a crea o literatură, pe care le-am considerat perfecte în
contextul actual.
Dacă voi, tineri, cu forțe proaspete, la vârsta perfectă pentru a vă crea visuri, idealuri,
perioada invincibilă și fascinantă a adolescenței, cu mult timp la dispoziție, cu un viitor luminos în
față nu publicați în ea, cine o va face? Nimeni. Nu este vorba despre note, faimă și alte chestiuni de
acest gen, dar nici despre denigrare, critici și vorbe răutăcioase aruncate de persoanele care stau întrun con de umbră și se mulțumesc cu puțin, care se plafonează.
Trebuie, în primul rând, să conștientizați că viața trece cu repeziciune, timpul nu iartă, nu
așteaptă și de foarte multe ori provoacă regrete. Uneori, „mai târziu”, poate fi „prea târziu”, apoi
apar remușcări și întrebări care încolțesc în mintea voastră: „dacă aș fi publicat?”, „cum ar fi fost?”,
la aceste întrebări nu le veți mai afla răspunsul. Nu dați cu piciorul în oportunități, ele nu apar de o
mie de ori celor ce nu știu să le prindă pe primele. Poate vă gândiți că e obositor, că nu aveți vreun
motiv pentru a scrie sau nu vă considerați buni. E în regulă să simțiți aceste lucruri, așa am simțit și
eu, încă mai simt, dar vreau să evoluez și să transmit emoțiile și trăirile autentice, de a rămâne o
predecesoare demnă de a fi apreciată.
Ea nu vizează doar literatura, creția pe care anumite persoane o pot face, aceste persoane
sunt înzestrate (...dacă Zeii îți fac un cadou, nu trebuie să-i întrebi „de ce?” [The Prince of Egypt].),
ci trebuie să îl prețuiești. Nu trebuie să fii binecuvântat cu acest talent, poți publica orice te
pasionează, un articol despre o țară, anumite curiozități, orice, doar să publici ceva.
În al doilea rând, nu puteți ști ce surprize vă poate aduce publicatul în revistă, de aceea vă
voi spune o povestioară. În timpul liceului făceam mofturi la publicat, îl consideram un chin, îmi
doream să nu fi aflat nimeni că mă ocup cu scrisul, voiam doar să oprească cineva acest lucru, dar
nici nu aveam curajul de a spune „nu”. Am continuat să trimit materiale, să îmi blestem zilele, ziua
în care doamna profesor de la clasă a aflat și tot așa. Într-o seară, în timp ce îmi făceam tema la
matematică (un chin absolut pentru mine, de parcă îmi tăia cineva capul , am văzut o postare pe
pagina de Facebook a liceului care îmi viza numele și în dreptul căruia scria că am câștigat un
premiu, la secția de creații literare. Lucru pe care, bineînțeles, nu îl făcusem și mă gândeam că o fi
fost vreo greșeală, nu avea cum pentru că eu nu trimisesem nimic, până să îmi zică doamna profesor
că trimisese o poezie de-ale mele la un concurs, dar nu apucase să îmi mai spună. Acel moment mi-a
dat putere de a continua să scriu și mi-a confirmat că munca mea este apreciată și de juriul unui
concurs.
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Acestea sunt câteva păreri/încurajări de la anumite persoane în speranța că vor fi o motivație pentru
voi:
„Scriind cât mai multe articole ajută la dezvoltarea vocabularului și la cultivarea
intelectuală. De asemenea, acestea te modelează ca persoană, dar îi putem influența și pe ceilalți
într-un mod pozitiv.” Laura – Georgiana Ciobotaru (fostă elevă a școlii, actuală studentă la
Facultatea de Construcții și Instalații).
„Consider că e benefic să scrii la revista școlii pentru că îți poate oferi niște aptitudini, în
cazul în care pe viitor îți dorești să devii jurnalist. De exemplu poți învăța cum să faci ca articolele
scrise de tine să fie atractive pentru cititori. De asemenea elevul/persoana poate observa că îi place
să vorbească despre un subiect anume (fotbal sau frumusețe) și se poate concentra doar pe nișa
asta.” Mirela – Mihaela Martin (studentă la Universitatea de Medicină).
„Scrierea ajută la antrenarea minții, odată pus pe hârtie se transformă într-un document de
mare valoare.” Paula Munteanu (studentă la Facultatea de Litere).
„Verba volant, scripta manent!” – proverb latin.
Revista liceului este glasul vostru, schimbarea pe care voi o puteți produce prin scris!

Claudia

Pasiunea de a crea povești

Pe parcursul vieții ne descoperim diferite pasiuni
pe care le dezvoltăm în timp. Ne pot străbate pasiuni de
moment, ce sunt trecătoare, dar, de asemenea, și pasiuni
ce le purtăm în suflet mereu. Pasiunea este o calitate
unică privită din perspectiva fiecăruia. Noi ne putem
desfășura talentele și creativitatea în diferite moduri.
În urmă cu 6 ani, pot spune că eu mi-am găsit
începutul drumului spre pasiunea pe care o practic astăzi.
La o vârsta destul de fragedă am început să fotografiez cu
telefonul diferite peisaje din natură, improvizam decoruri
pentru a crea un ambient artistic și fotografiile reușite
erau încetul cu încetul „profesioniste”.
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Creativitatea înflorea pe zi ce trece și simțeam că nu este de ajuns să folosesc doar camera
telefonului, constatând că nu mai face față pasiunii mele. Cum am spus, sunt multe pasiuni de
moment pe care cei din jur nu le consideră serioase, ci mai degrabă un moft pe care îți dorești să-l
obții. Totodată, lucrurile frumoase vin greu, așa a venit și primul meu aparat foto, pe care mi l-am
dorit nespus de mult.
Bineînțeles că fotografiile cu un
aparat ies mult mai profi și fotografii nu
lipsesc în ziua de astăzi de la niciun
eveniment, fie el mai puțin sau nu
important. Timpul, cred că el este cheia
spre marile succese. Micile mele ședințe
au început cu zile de naștere și cursuri
festive, iar acum, aflându-mă la un alt
nivel, fotografiez cununii și botezuri.
Fotografia reprezintă amintirile pe care ni
le putem face în momentele importante din
viața noastră. Fiecare fotografie este o
poveste pe care o putem retrăi de fiecare
dată când o privim, acesta este rolul
fotografiilor, să spună mereu câte o
poveste, să ne întoarcă în timp. Trăiesc mereu momentele frumoase cu persoanele ce îmi permit să
le creez povești și mă bucur cu ei atunci când văd rezultatul.
Drumul pe care alegem să-l urmăm trebuie să fie unul ales din plăcere, alcătuit din
priceperea pe care o depui în ceea ce faci. Oamenii s-au schimbat, nu țin cont de micile lor plăceri,
de pasiuni, ci doar de statutul important pe care îl ocupă, de sumele colosale pe care le câștigă și
uită adesea de ceea ce îi fac cu adevărat fericiți. Îmi doresc să-mi urmez pasiunea mai departe, să
fac din ea ceva de viitor și să dezvolt planurile ce de multe ori rămân prizoniere în mintea mea. Îmi

Ionescu Lorena Georgiana
Clasa a XI-a A
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Despre
....acea noapte care există și va exista în mintea mea. Atunci l-am văzut pentru prima dată plângând
și arătându-mi sufletul său gol, fără măști și fără secrete.
-În viață nu merge totul cum vrem noi. De multe ori mi-a făcut inima să se oprească, de
multe ori am oferit totul și nu am primit nimic, tot de nenumărate ori mi-am lăsat sufletul în palme
greșite. Iubirea este despre a-i pune sufletul în palme și dându-i libertatea de a te sfâșia, având
încrederea că nu o va face.
Nu pot să îmi amintesc prea multe cuvinte, știu doar că plângea și că îmi doream să fac
ceva pentru el. Oare bunătatea lui i se trăgea din reversul slăbiciunii? Nu voi afla nici acest lucru,
iar singura lecție pe care i-am oferit-o, mai mult din diverse sentimente contradictorii ce se
sugrumau în sufletul meu, a fost:
-Literatura clasică este despre sentimentele celor ce ne-au fost predecesori, nu o poți
neglija! Ea ne arată adevărata valoare a ființei umane și a sentimentelor ce rămân neschimbate,
singurul lucru pe care timpul nu-l poate ucide.
-Corect, totuși, ea este făcută pentru acele suflete sensibile care simt mereu prea mult, iar
acele persoane ajung să-și închidă sufletul, se refugiază în artă și cad în diverse vicii. Suntem
amândoi la fel – tu fumezi prea mult, eu evadez prin alte căi. Suntem păcătoși, niște păcătoși care îi
inspiră pe alții.
Și când mă gândesc că sensibilitatea lui era nemărginită, chiar și felul în care vedea lumea
avea ceva aparte, ceva ce nu poate fi explicat în cuvinte. Și-a construit bariere în jurul său, a
renunțat la tot, a făcut ce era mai bine pentru el în acel moment, dar a lăsat un vid imens în
sufletele celor care îl apreciau cu adevărat.
De multe ori mi se întâmplă să merg pe stradă și să îmi las sufletul să mi se îmbine cu
gândurile, ajungând să rătăcesc pe străzi pierzând noțiunea timpului. De obicei îmi place să
contopesc trecutul, prezentul și viitorul, un joc greu, un joc care mă va arde într-o zi și îmi va
deveni cel mai mare dușman în tentativele mele de a unifica abstractele. Timpul nu iartă! Dar când
amintirea celui ce și-a deschis cândva sufletul, pe aceea cum să o lăsăm în trecut? Nu putem nega
ceea ce a fost, iar viitorul vine în mintea mea cu nerăbdare, nu bate la ușă, nu așteaptă, doar dă
buzna și începe a-mi vorbi despre ce aș putea să fac în viața mea. Astfel, acest prezent rămâne întrun colț de umbră.
*
10 ani mai târziu, seară, 25 ianuarie.
25 ianuarie e ziua când a murit și merg în fiecare an să văd ce face, dar anul acesta va fi ultimul.
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-Akihiko, vreau să îți spun că timp de 10 ani de la moartea ta te-am iubit fără încetare și știm că nu a
fost cea mai frumoasă relație, fiind profesor, iar eu studenta ta, a trebuit mereu să ne ascundem.
Diferența mare de vârstă își spunea cuvântul în multe privințe, dar asta nu a contat. Tu m-ai ajutat să
evoluez plăcut, să fiu în fiecare zi mai bună și să te iubesc în ciuda acestor complicații. Mai vreau să
știi că unul dintre studenții mei m-a făcut să mă reîndrăgostesc, ironia sorții fiind aceea că este tot
diferența de ani pe care am avut-o și noi.
Akihiko, tu ai fost centrul universului meu, călăuza mea, muza mea, adevărul meu și esența mea de
viață, tu mă formai, mă completai și pentru toate astea îți voi fi etern recunoscătoare. Astăzi sunt
cine sunt datorită ție.
-Mulțumesc pentru tot, Akihiko! Suntem suflete sensibile ce căutăm alinare într-o lume pe
care credem că o vom perfecționa, nu?
Amândoi am suferit, am luptat, ne-am completat, am iubit, am fost noi și am fost reali când
ceilalți din jurul nostru nu au fost. Am avut curajul de a face multe împotriva lumii, chiar și când
ceilalți ne stăteau în cale, dar cel mai important, am crescut împreună.
Poate ar trebui să mă întorc, Nowoaki e supărat că i-am închis telefonul lui Kurosawa când
mi-a zis că am fost nominalizată la cel de-al 47-lea premiu pentru literatură clasică contemporană.
Săracul Kurosawa, chiar are multe de îndurat, dar știe că nu-mi plac asemenea evenimente.

Claudia

Timp/Nostalgie
Să-mi fie timpul veșnic un răsărit spre coloana infinită
A unui timp de mult apus,
Clepsidra lui să îmi intre în sînge
Pentru a-mi fi ceasul de dor.
Spre lumea magică a timpului regăsit în pierdere,
Mai avem nevoie doar de o inimă caldă!
Nostalgia ei să îmi curgă lin peste trupul înghețat
În dorul nemărginit al unei dimineți de primăvară.
Primăvara, ah ea! Ea să-și lase florile într-un dans
De dor al timpului pierdut de iarnă...

Claudia
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Noi
Să clădim pe inima noastră un alt univers
Pe intrare să scriem cu sufletul un vers,
Căci fericirea, viața și vibrația au gust de noi,
Doi clandestini în lume, oriunde, pe plajă goi.
Nici vântul nu mai bate, de teamă să nu ne atingă;
Cum nici marea nu mai dansează să nu ne stingă.
Avem sufletele înflăcărate și pline de mister existențial
La fel ca o viață trăită în esențial.
Suntem doar suflete predestinate și plasate în lumesc
Ce nu mai obosesc și care doar glumesc.

Claudia

Societate
Ce sens are să scrii despre iubire,
În această lume fără omenire?
Lume de generații triste dominată,
Am uitat să simțim, uite încă o dovadă.
Roboți am devenit, manevrați de societate
Și am uitat să profităm de a noastră libertate.
Ne limităm la telefoane, la infinita tehnologie,
Am uitat ce este sentimentul de fericire.

Ai istoriei copii
Noi suntem toți așa precum a zis

Letopiseț s-a scris despre a noastră istorie

A noastră istorie de popor românesc.

dragă,

Avem strămoși, o limbă și un scris

Împărtășită-n lume cu mare fală.

Iar istoria multă s-a clădit

Noi suntem ai istorie copii

Pe umerii ai mai marilor domnitor ce au slujit,

Și cu drag ne mândrim de a noastră țară.

Slujind corect, aspru și înțelept,

Un trecut și un viitor ne leagă,

Ocrotind poporul întreg.

De vitejii ce am fost odată.
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Acolo unde
O să te aștept acolo unde speranța s-a răcit,
Unde copacul verde încet, încet a pierit,
Florile, frumoase cândva, acum s-au ofilit.
Totul parcă a adormit.
E un miros slab de tăcere apăsătoare ce doare,
Inspir adânc și parcă nu mai am răbdare,
Dar o să te aștept acolo unde doar noi am simțit,
Acolo unde până și natura ne-a iubit,
Acolo unde n-ai mai revenit.

De ai fi
De ai fi avut
Un timp, un moment,
Un mic răgaz,
Te-ai hotărî să pleci?
Sau vrei oare să rămâi?
Să îmbătrănim,
Să mai copilărim,
Să zâmbim și să iubim?
Vrei oare să pleci în neștire?
Luând zilele, lunile și anii cu tine,
"Dar de ai fi timp,
Spune sincer, te-ai opri la mine?"

Ionescu Lorena Georgiana
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Deschide-ți ochii și vezi
Deschide-ți ochii și vezi,
Nu contează că-s căprui sau verzi,
Viitorul îți surâde frumos
Așa că... ridică-te de jos.

Nu te lua după alții,
Nu trebuie să urmezi fumații.
Ești unic în felul tău
După rău nu vine iar rău.

Zâmbește, ai motive s-o faci
Chiar dacă azi ai draci,
Timpul le rezolvă pe toate
Și luate și lăsate.

Lasă-mă să-ți întind o mână
Și nu-ți pune la pasiuni frână
Dă-i drumul și trăiește
Că cineva sigur te iubește.

Zvorișteanu Ionuț
Clasa a X-a E

Gânduri adolescentine
Ochii îmi sunt uscați, inima secată de iubire, dar gândurile, ah, ele... Îmi sunt încărcate cu
tristețe, încărcate cu furie, cu revoltă. Amintirile sunt și ele prezente. Măcar de-ar fi frumoase. Măcar
de-ar fi cu râsete și zâmbete. Dar nu sunt. În amintirile-mi frica și tristețea, țipetele și frigul domină.
Aroma morții e parfumul specific, parfum care îmi transformă, uneori, propria minte-n delir. Însă
acum, văd totul ca pe ceva frumos. E frumos, căci pe baza acestor trăiri interioare am inspirație. Am
inspirație din urât și din toate de care ar putea un om să se teamă.
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Îmi place. Îmi place să simt acestea ca pe ceva normal. Îmi place să simt cum, încet, încep să
nu mai iubesc viața. În fiecare zi. Simt cum ea se scurge din mine, ușor, din cauza a tot ce știu, a tot
ce văd, a tot ce aud, a tot ce cunosc. Conștiința mi se pierde în negrul voalului morții, iar sufletul mi
se îmbată de aroma ei. Decorul sumbru de acolo se împletește minunat, formând tablouri de
nedescris în conștiința mea. E deosebit... Iar uneori mă vedeți râzând. Mă vedeți că sunt bucuroasă.
Mă vedeți scăldată în dorința de viață, însă gândurile-mi duhnesc a moarte. Și oricum, de mă veți
întreba vreodată cum sunt sau ce fac, eu vă voi spune că sunt bine. Deși aș arde de dinăuntru în acel
moment, eu tot bine v-aș spune că sunt. Căci așa mi-e firea.
Furia și durerea îmi place a le împărtăși doar cu mine însămi, iar rara bucurie s-o împart
tuturor. Și, totuși, nu v-aș putea prezenta niciodată adevărata-mi stare. Nu doar că aș fi slabă, ci m-aș
umili singură, iar rușinea nu ar mai încăpea nici ea în mine. Dar în cuvinte scrise nu aș putea spune
neadevăruri. Nu am învățat cum s-o fac. Asta ar însemna autocondamnare... la minciună, la o
conștiință grea... Este cel mai greu de suportat... minciuna.
Cel mai plăcut lucru este să stau singură. Chiar și atunci când sunt înconjurată de persoane, la
fel de singură sunt. Îmi place să mă detașez de tot și de toate, să mă izolez și să nu simt nimic. Viciul
meu este singurătatea. Oamenii se tem de ea; lor le este blestem, mie binecuvântare. Singurătatea nu
m-a ajutat niciodată să maschez realitatea, dar mă ajută să mă abandonez nepăsării, căci eu, cu cât
îmi pasă mai puțin, cu atât dezamăgirile vor fi mai ușor de acceptat, iar eu nu voi mai simți nevoia de
a mai fi aprobată, de a mai iubi sau de a fi iubită. Nu. Nu simt nevoia de a fi iubită. Sună ciudat, căci
nevoia de afecțiune este în noi toți. Totuși, voi avea această nevoie cândva, trebuie ca eu să învăț a
mă iubi. Cum ar putea cineva să mă iubească când nici eu nu mă pot iubi?
Uneori îmi doresc să mă pot întoarce în timp. În vremurile mele bune, când eram copil și
găseam mereu ceva bun și frumos chiar și în cel mai urât lucru posibil. Pe atunci mă întrista doar
faptul că nu-i puteam face întotdeauna fericiți pe ceilalți. Pe mine, în schimb, mă puteau bucura
vorbele bune, calde sau visurile frumoase. Dar... am crescut, iar visurile și dorințele din copilărie sau spulberat, am cunoscut realitatea. Eram nevoită să mă înțeleg cu tot ce simțeam. Maturizarea este
inevitabilă, uneori îmi place, alteori mi-aș dori să fi putut rămâne cu gândirea copilului văsător din
trecut. Poate că acum aș simți altfel totul.
Fericirea, un cuvânt care-mi este străin. Am cunoscut-o cu adevărat de prea puține ori de
când existența mea cutreieră această lume. Nu mai știu cum se simte. Regret amarnic. Îmi doresc ca
totul să fi fost altfel, iar eu să fi putut schimba momentul apariției mele pe această lume. Dar nu pot
și te rog, Fericire, iartă-mă! Te-am uitat, nu asta am vrut și te-aș ruga să te întorci, căci copilul pe
care l-ai lăsat e adolescent acum și-are nevoie de Tine!

Cazacu Iuliana
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De ani de zile mă plimb prin același întuneric,
Sunt un nimic pentru toți, pentru asta sunt sceptic.
Înțelegi sau nu, nu-mi pasă.
Scriu ca să-mi exprim durerea, tristețea.
Chiar dacă scriu, rămân anonim
Nu sunt vreo vedetă, nu sunt om cu fițe
Supraviețuiesc într-un mediu care spune: ucide.
Singur într-o lume rea, iar eu sunt născut în ea.
Un suflet m-ajuta să-mi ridic moralul când cădea.
Inima mea nu bate, pulsul meu e inexistent,
Sunt un om indiferent, chiar dacă-s rănit, rămân prudent.
Scriu ca să nu mă las condus de stări,
Mă lupt cu ele zi de zi.
Scot sentimentul din mine și îl pun pe foaie,
Dar începe să ardă ca o bucată de cărbune.
Făcut scrum, ars, ucis, semiînchis, nu-s ce crezi,
Un poet rămâne același, chiar dacă nu îl crezi.
Ochii sunt roșii de la nopți nedormite...
În întuneric nimeni nu te salvează.
Apa pleacă, pietrele rămân... așa definesc eu timpul.
Nu sunt un nimeni, dar nu sunt nici un om normal,
Sunt ghicitoarea ascunsă la final.

Asavei Alex
Clasa a IX-a D
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Ridică-te, așterne-ți tristețea peste suflet,
Dă-le o clipă s-o observe, dă-le o clipă să o simtă;
Apoi trage-o brusc peste trupu-ți gol și admiră.
Admiră lacrimi adevărate ce curg și conștiințe
sfărâmate dansând haotic.

Plăcerile-ți dispar încet și se ascund după paharul
cu apă, ce nu ți-a putut satisface setea de afecțiune.
Camera pustie te-ndeamnă să reînvii amintiri
și să le iubești frumos, pictând pe pereții goi scene ce-ar
fi putut schimba prezentul.

Te hrănești cu suferință, iar gura-ți uscată nu mai vrea
să rostească cuvinte.
Dorința ta e să exiști doar în întuneric,
Și să mai simți cum carnea-ți rece,
cade ușor, adormind etern, pe un fundal cu muzică
funebră.

Dorință de renaștere de-ai avea, să-ți mai văd
în ochi o dată fericirea,
Dar nici cenușă n-ai rămas, căci te-ai risipit în vânt,
Și doar ploaia îți mai știe șoaptele, și doar trăsnetele
Îți mai cunosc glasul.

Cazacu Iuliana
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Drum
Atunci când arzi pe dinăutru ca o torță,
Când porți la casual pe tine doar cămăși de forță,
Toate rănile din viață sunt temporare
Dacă vei cugeta păcate și nu-ți pasă dacă doare.
Când persoana iubită se uită la tine și varsă,
Reamintește-ți că viața-i un dar, nu o lăsa să se ducă în zadar
Ești între viață și moarte, distanță la o mână de zar.
Prea tânăr să suferi, prea tănăr să mori,
Nu te lăsa, știu că în tine ascunzi comori.
Nu lăsa o iubire falsă să cugete în tine,
Nu lăsa muzica tristă să te omoare cu zile.
Ține minte, asta e doar o etapa
Când vei începe a realiza ce vrei să faci în viață,
Când îți dai seama că prieteni nu mai sunt... din nou
Că ai avut încredere în ei precum un bou,
Ajungi sa fii fragil precum un ou și nu e bine,
Tot ce trebuie să știi e să ai încredere în tine.
Tată, câteodată aș fi vrut să te cunosc,
Dar nu voiam să ajung doar un bețiv anost
Și asta e chiar nu mai are rost.
Mamă, scuze că nu-ți sunt pe plac,
Dar eu cresc în timp ca un copac
Pasărea Pheonix apare din propria cenușă,
Școala ne controlează cum vrea ca pe o păpușă.
Imaginația unora se duce în ceartă,
Cearta cu părinți, cearta din ei,deși ascund artă
Desenează-ți viața cum vrei tu și vei vedea cum e să trăiești,
Ești stresat că nu faci ce alții își doresc
Eliberează-te și arată-le cine ești.

Albu Andrei
Clasa a X- a A
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Dansul unui înger
Acordă-mi acest dans, tu, înger luminat de soare,
Un moment de împlinire a sufletu-mi plin de durere
Prin a ta lumină ce o regăsesc și-n stele
Să-mi făuresc calea, spre iubirea vieții mele.
Și am să plec, odată cu prima rază de lumină
Și am să revin, odată cu prima lună plină
Și-ai să-mi accepți acest dans scăldat în magia divină?!
Și-ai să mă vrăjești cu a ta privire senină?!
Plecat fără tine, înger nemuritor,
Cu gândul mereu la tine, înger amețitor,
Mort fără tine, înger păzitor
Atras de tine, înger fermecător!
Un dans, alături de un demon otrăvitor,
Nu mă lăsa să mor, de tine mi-e dor
Fără al tău sărut, să-mi fie antidot am să mor
Alături de tine vreau un viitor!
Îmi stingi focul din ochii cu lacrimi de sânge
Vocea mi se sparge, încep a plânge
Fără tine, în suflet și-n inima mea ninge
Cu tine, oriunde o eternitate aș merge.

Oferă-mi încă un dans, o ultimă încercare
Împreună să ne scriem povestea nemuritoare!
Sunt demonul tău cu privire arzătoare
Iar tu ești îngerul meu cu lumina orbitoare.

Țurcanu Iuliana-Mădălina
Clasa a XI-a D
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Lectura în viața unui adolescent
Cărțile... În viziunea unor oameni, ele sunt niște foi cu multe cuvinte, unele fără sens. Pentru
alții, cărțile reprezintă mici universuri, mici lumi în care își găsesc refugiu și se simt fericiți. Când
eram mai mică, îmi plăcea să citesc povești, basme. Uneori citeam toată ziua . Stăteam până seara și
citeam, până când nu mai puteam ține ochii deschiși. Chiar și când dormeam, mă gândeam la
continuarea poveștii și așteptam să vină ziua ca să pot citi iarăși. Era minunat. Am citit multe cărți.
Pe unele le reciteam iar și iar, fiecare poveste, fiecare rând, fiecare cuvânt. Simțeam de
fiecare dată că redescopăr acele povești și că sunt mult mai frumoase, că au mai multe sensuri. Mă
simțeam bine. Încercam să uit de probleme, neajunsuri, defecte, ierarhii, etc. Lectura era refugiul
meu. Era lumea mea. Citeam și nu mai vedeam nimic în jur. Citeam și nu mai auzeam nimic în jur.
Mintea mea era pierdută într-un univers al imaginației, al irealității unde totul putea fi posibil.
Acum îmi place să scriu. Îmi place să scriu când simt cum inspirația mă ajută. Tot ce știu și voi ști
mereu este faptul că majoritatea lucrurilor bune le-am aflat din cărți. Nu este de-ajuns să citești
cuvintele dintr-o carte, trebuie să le cunoști sensul și învățătura. Îmi place să mă pierd în cărți. Să mă
simt ca un personaj al cărții.
Cărțile pot fi un liant între realitate și idealitate. Cărțile au viață, așa cum spune și Mircea
Eliade: ,,Uneori cărțile sunt mai vii decât oamenii, că pot fi de asemenea încărcate cu explozibile, că
din întâlnirile cu anumite cărți poți ieși sfârtecat sau de zece ori mai puternic decât te credeai până
atunci’’. Așa este, cărțile pot fi mai vii și mai frumoase decât oamenii, deși ele tot de oameni sunt
scrise. De oameni frumoși. M-am înțeles dintotdeauna mai bine cu cărțile, cu lectura, cu scrisul,
decât cu mulți oemeni din viața mea.
Da, cărțile au o mare valoare în viața unui adolescent, a oamenilor în general. Ele sunt cheia
către lumi nedescoperite și către o gândire echilibrată și optimistă.

Cazacu Iuliana
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A doua șansă
Cele mai importante șanse sunt cele pe care ni le
acordăm nouă înșine. Contează să evoluăm, să încercăm
să ne regăsim pe noi ori de câte ori simțim că ne-am
pierdut, să căutăm fericirea în cele mai mici lucruri și să
obținem cele mai mărețe bucurii.
Annie este o soție iubitoare și devotată, ce mereu s-a
dedicat soțului și fiicei sale. Viața sa se schimbă atunci
când soțul ei, Blake, alege un alt drum, cu o altă femeie.
Viața sofisticată și plină de bani nu a făcut decât să
treacă pe lângă Annie lăsând urme adânci de durere.

Întoarsă în micuțul oraș în care a trăit, la viața simplă pe care a dus-o cândva,
realizează cât de mult îi lipsea locul copilăriei. În liceu, Nick și Annie au avut o prietenie de
invidiat, erau de nedespărțit. Orice urmă de scântei ce s-a aprins între Annie și Nick în
adolescență, s-a stins când ea a plecat la facultate cu visuri mărețe, iar Nick s-a căsătorit cu
Kathy.
Ajunsă în oraș, descoperă că lucrurile s-au schimbat mult, Kathy s-a sinucis, lăsând în
urmă o fată de 6 ani și un soț îndurerat. Izzy, fiica lui Nick și a lui Kathy, a renunțat să mai
vorbească de când mama ei "a plecat". Cum poate schimba Annie situația acestei familii
destrămate când ea este răvășită din cauza soțului său?
Schimbarea începe de la noi, oricât de mult ținem la cei din jur, trebuie să
conștientizăm atunci când nu ne mai regăsim pe propriul drum.

Ionescu Georgiana Lorena
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Am scris noaptea în
jurnal
Poveștile sunt mult mai bine definite atunci când
sunt văzute și trăite prin ochii unui copil. Mama Nishei
și a lui Amil moare la nașterea gemenilor. Fără mamă,
dar înconjurată de iubirea bunicii, a tatălui și a
bucătarului Kazi, viața Nishei este o aventură. Îi place
să gătească și asta îi aduce mereu fericirea pe chip.
Tatăl ei este mereu ocupat, așa că fetița se refugiază într-un jurnal prin care își
destăinuie întâmplările mamei sale. Multe lucruri se întâmplă, lucrurile pe care Nisha nu le
înțelege. Întrebarea venită de pe buzele unei copile este "de ce oamenii nu se iubesc și există
atât de multă ură?".
La o vârstă fragedă, Nisha a descoperit o latură plină de ură a oamenilor, când peste
noapte totul pare să prindă o altă întorsătură. Țara frumoasă și liniștită de până acum se
împarte în două, hindușii trebuie să trăiască acum în India, iar musulmanii în Pakistan. Nisha
este și hindusă și musulmană. Prin minte îi trec întrebări ce o mistuie în legătură cu siguranță
ei și a familiei, unde este locul lor, de ce omenirea trebuie să trăiască după asemenea
concepții?
Aventura Nishei și a familiei sale scoate la suprafață o filă a istoriei pe care nu o prea
găsim în acest gen de lectură. M-a captivat foarte tare povestea, fiind o lectură plăcută și
ușoară am terminat-o în câteva ore. Lecția pe care o învățăm de la Nisha este emoționantă,
trebuie să îi iubim pe cei din jurul nostru indiferent de culoare sau religiei, cu toții suntem
oameni și ar trebui să avem drepturi egale.

Ionescu Georgiana Lorena
Clasa a XI-a A

37

Printre tonuri cenușii
Cred că majoritatea oamenilor ar trebui să se axeze
mai mult pe acest gen de lectură. De multe ori uităm ce a
fost cu mult înaintea noastră și ne concentrăm doar pe
prezent și pe noile generații.

Mulți dintre noi avem nevoie de o lecție de viață pe care o putem învăța din cărțile de
genul acesta. La fel ca „Hoțul de cărți”, „Băiatul cu pijamale în dungi”, „Un băiat pe lista lui
Schindler”, „Tatuatorul de la Auschwitz” și multe altele, această carte, „Printre tonuri
cenușii”, de Ruta Sepetys, redă la fel de dureros un ecou al istoriei printre pagini.
În Lituania, în anul 1941, viața Linei urmează să se schimbe. La o vârsta fragedă, cu o
viață normală și fericită, înzestrată cu un mare talent, destinul fetiței este ruinat într-o sigură
noapte. Poliția sovietică, NKVD, îi arestează pe Lina, mama sa și pe fratele său mai mic.
Ajunși într-un vagon de transportat vite, cu destinația Siberia, familia Linei începe călătoria
crâncenă pentru supraviețuire.
O filă a istoriei ce scoate la iveală ceea ce este mai rău din oameni. Egoismul și
cruzimea au ucis în acea perioadă milioane de oameni, oameni normali ce au ajuns să aibă cu
toții un vis comun: supraviețuirea.
Sunt atrasă de acest tip de lectură, mă impresionează puterea oamenilor ce au reușit să
trăiască în condiții inumane, dar, în același timp, mă înspăimântă câtă răutatea zace în
oamenii ce au distrus atât de multe destine.

Ionescu Georgiana Lorena
Clasa a XI-a A

38

Mai fierbinte ca focul
Jennifer L Armentrout
“Mai Fierbinte ca Focul” îmi aduce foarte mult aminte de o altă serie de succes ce îi
aparține lui Jennifer L Armentrout și care mi-a plăcut la NEBUNIE, “The Covenant”. Această
scriitoare adoră să se joace cu detaliile, să dea naștere unui univers cu totul aparte, cu creaturi, cu
clase sociale, cu reguli, cu personaje extrem de diverse, dar și cu relații foarte complicate.
Layla, eroina cărții, este jumătate gargui și jumătate demon. Dar ideea este că garguii și
demonii sunt dușmani de la începutul timpului și un hibrid ca Layla este considerat o anomalie
care sfidează legile. Nu se poate transforma ca un gargui normal și nu are puterile unui demon,
dar poate să le copieze și să vadă aura oamenilor și cât de mult au păcătuit. Oh, și ea poate fura,
de asemenea, sufletul cuiva prin sărut. Layla m-a surprins foarte mult. Am admirat în mod
constant atitudinea ei curajoasă și determinată, chiar dacă ea este destul de singură și agresată în
toată cartea. Este o tipă dură, dar încă tânără și drăgălașă, nevinovată și dulce și adorabilă, iar
asta m–a făcut să o iubesc mai mult. Layla este îndrăgostită de cel mai bun prieten al ei, Zayne,
care este un gargui. Însă un demon, ale cărui intenții nu sunt cu adevărat demne de încredere, își
face apariția și sfărâmă unele dintre ideile preconcepute ale Laylei, dându-i lumea peste cap când
îi va dezvălui secrete de mult păstrate. Zayne este incredibil de drăguț și de protector cu Layla.
Cred că Layla și Zayne ar face un cuplu perfect, dacă nu ar fi problema furtului de suflete. Este
clar că îi pasă foarte mult de ea și totuși, uneori este atât de încăpățânat și gata să o condamne pe
Layla că îmi vine să îl scutur puțin ca să îi deschid ochii. Roth este, într-un cuvânt, incredibil.
Sfârșitul mi-a frânt inima. Punctul culminant al întregului complot a fost livrat cu o
lovitura puternică în sentimente, lăsându-mă în șoc și, de asemenea, neputincios de îndrăgostită
de superbul Roth. ”Mai fierbinte ca focul” lasă impresia că judecata este ușor de solicitat, că
linia dintre bine și rău este foarte subțire și că încrederea poate fi ruptă foarte repede.
”Mai fierbinte ca focul” este un roman misterios și convingător. Cu același stil care a
câștigat numeroși fani, Jennifer L Armentrout a creat o lume originală cu creaturi noi şi
interesante și un triunghi amoros, care te va face să te îndrăgostești de doi băieți uimitori. Este
amuzant, plin de acțiune și plin de răsturnări de situații.

Chibici Diana
Clasa a XI-a B
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Australia te așteaptă…
Sydney este capitala Noii Galii de Sud. Cu o populaţie de peste 4,1 milioane de locuitori, este
cel mai mare oraş din Australia. Este de asemenea cea mai veche aşezare colonizată de europeni din
Australia, fiind fondat ca o colonie britanică în 1788. Sydney este situat pe malul unuia dintre cele
mai frumoase golfuri din lume, cu un port natural minunat, pe care navigatorul britanic James Cook
l-a botezat, în 1770, Port Jackson. Sydney deține recordul superlativelor în Australia: este cel mai
mare oraș, cel mai mare centru industrial, cultural și financiar, cel mai mare port, cel mai mare nod
de comunicație.
În districtul central de afaceri al Sydney-ului, clădirile publice coloniale și casele cochete cu
terase stau alături de modernele zgârie-nori precum Sydney Tower, care atinge o înălțime de 305 m.
De altfel centrul este Sydney Harbour Bridge, pod care pentru mulți ani a constituit simbolul
orașului, finalizat în anul 1932, acesta face legătura între nordul orașului și sudul și estul suburbiilor
și a fost la acea dată cel mai mare pod format dintr-un arc de cerc, din lume.
Podul a fost eclipsat ca și simbol, odată cu deschiderea în anul 1973 a Sydney Opera House,
situată la Bennelong Point, în golful unde se află un port natural - Port Jackson, aceasta fiind în
prezent una dintre cele mai faimoase piese ale arhitecturii moderne din întreaga lume și înscrisă pe
lista Patrimoniului Cultural UNESCO în anul 2007.
O altă capodoperă arhitecturală aflată în Sydney este fără îndoială Catedrala Sfânta Maria,
catedrala închinată ajutătoarei creștinilor - Sfânta Maria și considerată ocrotitoarea Australiei.
Impunătoarea clădire este construită deasupra unei basilici de către Papa Pius al XI-lea, în anul
1930, aceasta fiind cea mai mare catedrală romano-catolică din emisfera sudică. Catedrala Sfânta
Maria este construită după un plan tipic englez cu arhitectura în stil gotic, din perioada secolului
XIX, fațada acesteia inspirată după modelul catedralei Notre Dame din Paris.
Sydney este un oraș ce iubește viața de noapte și acest aspect nu trebuie ratat, fie că
încercați barurile și cluburile de pe strada Oxford Street, sau vă prinde dimineața în berăriile
tradiționale din cartierele Kings Cross și The Rock. După lăsarea întunericului luminăția
arhitectonică însuflețește orașul, în special în Circular Key și Sydney Opera House, unde vă puteți
delecta cu spectacole de balet și concerte de muzică clasică.

h ps://www.directbooking.ro/obiec ve-turis ce~sydney-2974.aspx
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“Învață mai puțin decât mine și ia note mai mari!”
sau principiul Pareto aplicat în viața personală
Important este să înţelegem că o minoritate de activităţi (20%) aduc majoritatea (80%)
rezultatelor şi a fericirii. În 1906, inginerul, sociologul, filozoful şi economistul italian - Vilfredo
Pareto a creat o formulă matematică, cunoscută drept regula 80/20, pentru a descrie inegalitatea
distribuţiei bogăţiei din ţara sa, observând ca 20% din populaţie deţinea 80% din bogăţia totală. La
sfârşitul anilor 1940, Dr. Joseph M. Juran, considerat unul dintre părinţii ştiinţei calităţii, a extins
aplicabilitatea acestei formule la domeniul calităţii. Aceasta datorită faptului că ea permite
evidenţierea problemelor care trebuie corectate cu prioritate. O minoritate (20%) de caracteristici de
calitate a unui produs au o pondere mare (80%) pentru calitatea acestuia. Când le identifici corect,
poţi să te concentrezi mai mult pe acestea şi să economiseşti timp şi bani în realizarea unor produse
de calitate.
Regula 80-20 susţine ca 80% din efecte provin din 20% din cauze, însă procentele nu sunt
neapărat fixe, iar acestea pot fi şi inversate.
Ulterior multe alte persoane au observat acest fenomen în ariile lor de expertiză.
În afaceri:
 20% dintre angajaţii unei companii aduc 80% din veniturile ei
 20% dintre clienţi aduc 80% din încasări- trebuie valorizaţi şi transformaţi în clienţi fideli
 20% din clienti provoaca 80% probleme de reclamaţii nu are rost să fie păstraţi (e mai avantajos
să fie trimişi la concurenţă)
În viaţa personală:
Priveşte cu atenţie la obiceiurile tale zilnice. Din toate lucrurile pe care le realizezi într-o zi,
doar 20% contează într-adevar. Acele 20% produc 80% din rezultatele tale. Identifică-le şi
concentrează-ţi atenţia asupra lor. Când eşti presat de timp, bac-ul se apropie cu repeziciune,
aminteste-ţi de cele 20% din aspectele asupra cărora trebuie să îţi concentrezi atenţia. Dacă trebuie
să renunţi la o anumită activitate într-o zi, asigură-te că nu face parte din acele 20% care contează.
Principiul lui Pareto (Regula 80/20) ar trebui să ne amintească tuturor zilnic să ne
concentrăm 20% din timpul şi energia noastră asupra celor 80% din realizările noastre.
Porţi 20% din hainele tale 80% din timp. Poate ar fi bine ca hainele pe care nu le porţi să le
donezi şi să faci loc pentru altele sau să-ţi faci mai mult spaţiu pentru celelalte.
Timpul e cea mai preţioasă resursă de care dispunem. Mulţi consideră că dacă petreci mult timp
studiind sau muncind, rezultatele nu vor întârzia să apară. Ideea este că modul de petrecere a acestui
timp poate nu este bine gestionat. Uneori 20% din timpul acordat studiului poate să contribuie cu
80% la nota dorită sau invers.
20% din prietenii pe care îi ai îţi aduc 80% bucurie şi implinire, iar 20% din persoanele din
jurul tău îţi consumă 80% din energia vitală. Redu timpul pe care îl petreci cu acei 20% din oameni
care simţi că îţi iau mai multa energie decât îţi oferă. Petrece mai mult timp alături de oamenii care
îţi stimulează productivitatea şi cu care te simţi mai energic.
Dacă te gândeşti, vei găsi o mulţime de aplicaţii ale principiului Pareto.

Prof. Andriescu Camelia
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Comunicarea – o realitate a
vieții noastre
Existența umană necesită zi de zi relaționare, schimb de idei, în general, comunicare.
Asta se explică prin faptul că oamenii nu trăiesc izolați, ci în comunități sociale în cadrul cărora
comunicarea este indispensabilă. Astfel, procesul de comunicare stă la baza relațiilor
interumane. Comunicarea este piatra de temelie în înțelegerea celui de lângă tine, în susținerea și
construirea unei relații de lungă durată.
Comunicarea este ceea ce transmitem celorlalți despre noi, despre ceea
ce gândim. Felul în care comunicăm, ne reflectă trăirile și vorbește despre noi
în întregime. Comunicarea este elementul nelipsit în orice situație în care se
află o persoană.
Este important să știi să-ți transmiți emoțiile, gândurile; astfel
comunicarea este șansa prin care individul își poate face intențiile și acțiunile înțelese.
Capacitatea de a comunica reprezintă o premisă a procesului de zugrăvire a relațiilor cu cei din
jurul nostru și de integrare socială.
Procesul de comunicare este, adesea, considerat un proces simplu, deoarece în mare parte
acesta decurge ușor. În realitate, comunicarea este un proces destul de complex, care include în
sine și instrumente suplimentare (control respirator, abilități motorii, informație verbală).
Există modalități subtile prin care comunicăm. De exemplu, tonul vocii noastre poate da
indicii despre starea noastră emoțională, în timp ce gesturile pot contribui la mesajul vorbit. În
acest sens, pentru ca procesul de comunicare să decurgă în mod corespunzător, trebuie să ne
asigurăm că tonalitatea, gesturile noastre, poziția corpului completează informațiile pe care le
transmitem verbal.
La nivel general, comunicarea urmărește ca orice mesaj trimis să fie receptat și înțeles
corect, urmat de o provocare a unei reacții. O comunicare eficientă este cea care se bazează pe
ascultarea empatică, necritică, atentă, care surprinde nevoile celuilalt, ca partener de dialog.
Eficiența comunicării se stabilește în contextul unei relații armonioase, bazate pe respect,
înțelegere, ascultare, atenție.
Comunicarea este cheia succesului în relaționare cu cei din jur și cu noi înșine!

Focșa Inga
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Învățăm să citim eticheta produselor alimentare!
Tu știi să citești etichetele produselor?
Cum alegem cele mai bune produse?
Etichetele produselor sunt extrem de importante în alegerile
noastre alimentare cotidiene.
Pe lângă ambalajul frumos, conținutul unui produs trebuie
să fie și sănătos, necontaminat, nealterat și echilibrat. Astfel, citirea
etichetei ne poate oferi detalii importante, cu condiția să învățăm să
interpretăm ceea ce citim.
În primul rând, înainte să ne uităm la alte detalii, căutăm să
vedem termenul de valabilitate al produsului, care trebuie să fie lizibil, cifrele nu trebuie să fie
modificate și nu trebuie să existe o suprapunere a datelor (de exemplu, atunci când cumpărăm
ouă, ne uitam și la ștampila de pe coaja ouălor, dar și la cea de pe cofrag). Ca să ne asigurăm că
termenul de valabilitate scris oferă prospețimea produsului, este nevoie să ne uităm dacă produsul
este depozitat corect, în zonele specifice tipului de aliment (lactatele proaspete în vitrine speciale,
peștele în vitrina frigorifică separată, ouăle în compartiment pe raft separat de alte alimente, ferite
de căldură, umezeală, etc. Produsele congelate, trebuie să fie depozitate la cel puțin -18 grade, iar
ambalajul să nu fie distrus; de asemenea, trebuie să fim atenți dacă la palpare se simt bucăți de
gheață ori forma geometrică nu corespunde cu structura alimentului.
NU cumpărați alimente cu data de valabilitate expirată sau, în cazul oualor sau lactatelor,
produse care mai au mai puțin de 3 zile până la expirare.
După ce ne-am asigurat că produsul este în termen de
valabilitate, cu ambalajul intact și corect depozitat, urmărim pe
etichetă să vedem compoziția acestuia. Etichetele produselor
trebuie obligatoriu să conțină informații privitoare la toate
ingredientele, inclusiv dacă apa este adăugată în plus față de
cantitatea continută de ingredientele folosite.
RECOMANDARE: Alegeți produsele car e au o
cantitate mică de grăsimi saturate, fără grăsimi trans și cu puțin colesterol. Excepție fac ouăle care,
deși sunt bogate în colesterol, este deja dovedit științific că acesta nu este responsabil pentru
formarea plăcilor de aterom pe vasele de sânge (placa de aterom, depozit de grăsime și alte
substanțe organice, depuse pe peretele vaselor de sânge și care favorizează hipertensiunea arterială
și accidentele vasculare).
Pe etichetele produselor, trecerea tuturor ingredientelor se face, obligatoriu, în ordine
descrescătoare în ceea ce privește cantitatea.
Nu în ultimul rând, etichetele trebuie obligatoriu să menționeze ingredientele cu potențial
alergenic. Acestea trebuie menţionate separat sau scrise cu font îngroşat şi subliniat. Este interzis
a se folosi imagini cu fructe, legume, etc, dacă acestea nu sunt folosite în compoziția alimentului, ci
acesta este doar aromatizat sau conține extracte din acestea.
Nu uitați, sunteți responsabili pentru propriile alegeri, iar acestea trebuie să fie informate!

Jacotă Laura
Clasa a X-a G
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Cristian Onețiu - Mr. Scale Up!
Autor: Mihailov Nicolae
Profesor coordonator: Asiminei Irina-Adriana
Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași
A ajuns milionar dând faliment. Cum a fost posibil? Pentru că este o personalitate atât de
complexă și un personaj totodată, am vrut să-l cunosc mai bine și să vi-l prezint și vouă așa cum
este: autentic, pozitiv și deschis către frumos și peformanță în business. Mi-au rămas trei cuvinte la
final: sursă de inspiraṥie. Vă invit să-l cunoașteți.
Antreprenor, consultant, mentor, creator și deschizător de drumuri nebănuite ale succesului.
Acesta este pe scurt Cristian Onețiu, în opinia mea, care la doar 42 de ani a reușit să bifeze aproape
toate provocările unei cariere de top. A studiat Psihologia pentru a putea descifra mai bine tainele
minții umane, a primit lecții dure de la viață, din care a învățat să persevereze și să performeze. Și
astfel a ajuns ca astăzi să dețină un business cu o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro și
să-și dorească să-i învețe și pe alții cum să-și îndeplinească visurile.
Life Care și Biologistic sunt cele două proiecte ale sale, pe care le-a co-fondat și care l-au
transformat într-un milionar, care iată că a ajuns și în Top 300 Capital și Top 500 Forbes. Prima
afacere a inițiat-o în anul 2005 și în prezent este cea mai mare companie românească din industria
de vânzări directe, numărând peste 40.000 de distribuitori și având o cifră de afaceri de peste 50 de
milioane de euro. Cea de-a doua, Biologistic, a devenit deja cea mai mare companie de distribuție
alimente BIO în lanțurile internaționale de retail.
Dar Cristian Onețiu este și board advisor pentru companii românești ce au depăsit 10 milioane de
euro venituri anuale și își doresc să profesionalizeze afacerea pentru scalare globală. În prezent, prin
programul Scale-UP 1000, susține anual 1000 de viitori lideri și antreprenori români, iar 30% din
veniturile obținute (peste 80% din profitul net), din vânzarea acestui program sunt donate
asociațiilor ce susțin tinerii între 16 si 24 ani să devină viitoarea generație de antreprenori ai
României. Milionarul are și mai multe investiții în imobiliare, spatii de birouri, de depozitare și
rezidențe de lux.
Printre „distincțiile” lui Cristian Onețiu se remarcă: Business Mentor & Certified long
distance educator specializat în Business Scale-Up; Creatorul platformei de educație la distanță și a
comunității de business Scale-Up 1000, destinată celor care își doresc să pornească o afacere pe
cont propriu la nivel mare sau să crească exponențial business-ul pe care îl au. Platforma ScaleUP
1.000 doneaza 30% din veniturile sale (peste 85% din profit) către asociații ce sustin liceeni și
studenți care vor să pornească o afacere pe cont propriu și oferă un GRANT anual de 100.000 de lei
pentru cel mai bun StartUp; Creator de evenimente, Scale-UP Power START, cu scop educațional,
dedicat antreprenorilor și axat pe andragogie – știința și practica învățării adulților, adaptate pentru
un sistem matur de receptare și integrare a informațiilor; Prezent în enciclopedia personalităţiilor din
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România „Who is Who”; Partener în prima rețea națională de centre integrative de „Educational
Well-Being”: Centrul Fericirii; Co-fondator al primei companii de celebrity branding din România:
Icelebrity; Inţiatorul echipei de coach, traineri formaţi şi certificaţi John Maxwell Team din
România.
Cristian Onețiu are o poveste demnă de un scenariu de film și anume pentru a deveni
antreprenorul de azi a fost nevoit să treacă prin 4 falimente foarte dureroase dar care nu l-au oprit
din drumul său către succes.
Prima dată când și-a dat seama că destinul lui trebuie scris altfel, a fost la 11 ani când a vrut
să scoată o fată la film și nu a avut bani de bilet. Din ziua aceea Cristian Onețiu s-a apucat să caute
oportunități pentru a deveni independent financiar și a început să facă bișniță cu haine la mâna a
doua. A încercat toate domeniile, și-a strâns bani de facultate făcând vânzări din ușă în ușă, a fost și
angajat într-o corporație și după patru ani de muncă a realizat că antreprenoriatul este drumul său.
Cristian Onețiu a dat de patru ori faliment, ultima dată rămânând cu o datorie de peste 3
miliarde de lei. A copilărit în Reşiţa şi, pentru a-şi permite să plece la facultate în Timişoara, a intrat
în industria vânzărilor directe încă de la 16 ani. Inspirat de fratele său, Dan, care făcea „tot felul de
mici afaceri“, a început să vândă şi el un produs la mare căutare la vremea respectivă: maşinile de
vacuumat alimente. Ulterior a vândut şi produsele unei companii axate pe comercializarea
cosmeticelor şi suplimentelor alimentare.
În 1996, la 18 ani, după ce s-a înscris la Facultatea de Psihologie din Timişoara, a fost nevoit
să renunţe la afacerile sale din Reşiţa. Timp de un an s-a dedicat exclusiv studiilor, iar apoi, pentru
că se obişnuise să aibă venituri suplimentare, „m-am angajat, ca orice tânăr, la corporaţie“, spune
el, mai în glumă, mai în serios, referindu-se la primul loc de muncă, într-o companie ce activa în industria tutunului. A lucrat acolo timp de patru ani şi jumătate, ultima poziţie ocupată fiind
responsabil în departamentul de marketing pentru partea de vest a ţării.
În 2002 a decis să ia din nou drumul antreprenoriatului. „Nu am mai suportat rigorile corporaţiei, care deveneau din ce în ce mai mari. Dacă la început aveam o oarecare libertate, ulterior
aceasta s-a îngustat atât de mult încât am devenit mici roboţei“, spune Oneţiu. Revenirea la antreprenoriat s-a legat şi de o pasiune a sa: pentru că îi plăcea să cânte, a deschis un bar de karaoke chiar
în cadrul campusului universitar din Timişoara. „L-am făcut cu gândul de a aduna prieteni în jurul
unei mese, unde să începem să cântăm, şi s-a transformat într-o afacere foarte profitabilă. Era un
bar mic, dar mereu plin, care funcţiona de luni până luni“, povesteşte el.
După trei ani de activitate cu barul, a deschis un alt club, mai mare, iar apoi, fiindcă a
încercat să lase afacerea nesupravegheată pentru a nu mai pierde nopţile, aceasta nu a mai
funcţionat.
Apoi a mers împreună cu echipa sa în Craiova să facă cea mai mare firmă de instalare
contoare de apă. Craiova era în urmă cu asta și în șase luni de zile era cea mai mare firmă.
Ca să primească autorizație trebuia să fie localnic, așa că a pornit treaba pe firma tatălui
unuia dintre ei care era din Craiova.
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După șase luni a venit proprietarul și a zis: „Băieți ați făcut o treabă grozavă, dar firma e a
mea. Plecați acasă!”. De pe-o zi pe alta au plecat. Numai că el a închis în trei luni după ce ei au
plecat. ,,Dormeam câte ṣapte într-o cameră cât am stat acolo. Ne-am dus acolo fără să știm nimic și
am investit doar în niște apometre, niște scule și niște meșteri, iar treaba mergea de la sine. Nu
trebuia să faci campanii pe Facebook: mergeai într-un bloc, lipeai afiș și când te suna cineva, îl
puneai să-i aducă pe toți din bloc ca să fie mai ieftin.’’
Acesta a fost momentul în care a plecat la Bucureşti hotărât să înceapă proiectul la care visa
din adolescenţă, propria companie românească de vânzări directe. „Voiam o companie de direct
sales fără americănismul specific, o companie românească bazată pe principii româneşti, dar şi cu
produse româneşti“, descrie el activitatea firmei Vision Group International, pe care a creat-o în
2004 şi care vindea aproximativ 20 de produse fabricate în România – șampoane, detergenţi ş.a.
Afacerea a falimentat în aproximativ un an, motivele fiind legate, potrivit lui Oneţiu, de lipsa unor
standarde de calitate pe care piaţa le cerea. „Dacă produsul pe care îl duceam în casa clientului într
-o zi era roz, iar a doua zi, roşiatic, atunci pierdeam încrederea lui.“ A fost cea mai dură și
consumatoare treabă. A ajuns cu datorii de 3 miliarde de lei la stat, la furnizori. „Nu am avut cum să
nu-mi revin pentru că mi-am făcut socoteala: dacă era să mă angajez înapoi pe 1000 de dolari,
trebuia să lucrez vreo 70 de ani și să nu mănânc decât pâine și iaurt toată ziua. Îmi arsesem toate
podurile din spate și nu mai puteam să merg decât în față.”
Așa că s-a dus la fratele său și i-a spus: „Știi ăia 20 de mii pe care mi i-ai dat? Nu mai pot să
ți-i dau că sunt în faliment. Dar îți dau 50% din business-ul viitor, însă mai am nevoie de 30 de mii
de dolari. Asta o să te îmbogățească.” Apoi a investit toți banii familiei și a prietenilor pe care a
reușit să-i adune într-un business cu produse bio, care în acel moment nu erau prezente pe piața din
România – Life Care, succesul căreia a scos la suprafață eforturile depuse anterior.
Cele 4 falimente l-au învățat multe lucruri foarte importante în antreprenoriat: “După primul
eșec am învățat că pasiunea nu este suficientă. Este nevoie de organizare, de gestionare a
lichidităților. Este important să înveți cum sa faci economii și să le folosești pentru a dezvolta
compania. A doua oară am înțeles cât de important e să îți cunoști foarte bine partenerul cu care
pornești o afacere. Al treilea faliment, deși pare puțin idealist, că ar fi trebui să îți pui această
problemă de la început, m-a învățat că nu oricine îți vrea bine în mediul de afaceri. Al patrulea
faliment a fost pentru mine cel mai dureros. Deja credeam că știu ce trebuie știut, că mi-am învățat
toate lecțiile, aveam încredere în mine. Am conștientizat că pentru a fi antreprenor trebuie să învăț
să fiu antreprenor. După 4 falimente am înțeles că a conduce o afacere înseamnă și creativitate și
inovație, dezvoltare continuă și investiție în echipă.”
În prezent, deține mai multe business-uri: Life Care împreună cu fratele său; un business
asemănător în SUA împreună cu soția sa; Biologistic; Centrele Fericirii și Scale-up 1000.
După ce a investit în anii precedenți în tehnologie, anul acesta Onețiu își propune să
investească în domeniile: food, fashion, sănătate, inclusiv device-uri care pot crește starea de
bine, longevitate și educație.
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Ultimul domeniu este, în mod particular, vizat de Cristian Onețiu care consideră că o educație
solidă este unul dintre cele mai importante aspecte pentru a atinge succesul.
Pasionat de lectură, el își împarte timpul liber între cărți de business și cele de filosofie și
dezvoltă în continuare programe pentru Fundația Life Care, care de 9 ani este implicată în educația
tinerilor între 14 și 18 ani, în tabere anuale de antreprenoriat.
El a demarat de curând și asociația Global Pet Savers care își propune să salveze peste
10.000 de animale abandonate și să găsească soluții sustenabile pentru adopția acestora, urmând ca
în acest an să lanseze și o aplicație mobilă integrată.
Onețiu se bucură în prezent de o nouă provocare, aceea de investitor la „Imperiul Leilor”,
emisiune a postului ProTV, în care viitorii antreprenori concurenți vor învăța cum pot transforma o
idee în afacere sau cum își pot dezvolta afacerile existente.
„Start în antreprenoriat” sau „Călătoria antreprenorului de la a ști la a avea
înspre a deveni” de Cristian Onețiu este o carte pentru antreprenori, nu despre antreprenori,
adresându-se deopotrivă celor care își doresc o afacere proprie, celor care au deja o afacere,
dar vor să o facă să crească exploziv, dar și celor care au o afacere mare și vor să o dezvolte în
continuare. Pentru cei care nu au încă o afacere, cartea lui Cristian Onețiu reprezintă o
provocare. Autorul îi provoacă pe aceștia să își ia un angajament pe 3-5 ani de a-și construi
propria afacere rentabilă, oferindu-le 12 principii cheie dar și o serie de sfaturi practice care să
îi ajute să reușească pe acest drum.
În final, mai doresc să adaug că eu îl cunosc de ceva timp pe Cristian Onețiu și pot să spun că
m-am îndrăgostit de filozofia sa de viață, de perseverența sa în afaceri și de ideile pe care le susține.
Sunt de părere că dacă am avea cel puțin 1000 de astfel de antreprenori în țară, într-o perioada de
timp foarte mică România ar face un salt major în dezvoltare și ar putea ajunge la un nivel apropiat
de cel al statelor europene. Eu cred că Cristian Onețiu este exemplul antreprenorului român de
succes de la care orice om are ceva de învățat, el reprezintă o sursă de inspirație și un exemplu
pentru toată România. Cartea “Start în antreprenoriat” este o sursă de informații practice
necesare oricărui antreprenor în perioada de debut a carierei în antreprenoriat.
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