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Olimpicii noștri 
2022 

Catedra de Informatică 

● Olimpiada Societății pentru Excelență 
și Performanță în Informatică - etapa 
Județeană

Murărița Daniel (VIII A) – mențiune, 
calificare la etapa națională 
Crișan Alexandru (X A) – mențiune 
Gădălean Tudor (XII A) – mențiune, 
calificare la etapa națională  
Cuibus Dorin (XII A) – mențiune 
Pop Rareș (XII A) – mențiune

● Elevi admiși la UTCN – Calculatoare, 
ȋn urma Concursului de Programare 
2022 pentru liceeni organizat de 
UTCN 

Rotar Rafael (XI A) 
Cuibus Dorin (XII A) 
Gădălean Tudor (XII A) 
Meșter Darius (XII A) 
Pop Rareș (XII A) 
Făt Vlad (XII B)

● Olimpiada de Informatică aplicată 
ACADNET

-secțiunea Calculatoare 
Crișan Alexandru (X A) 
 Pescariu David (XI A) 
Rotar Rafael (XI A) 

- secțiunea Interoperabilitate Software 
Crișan Alexandru (X A) 
Moșuțan Leonardo (X A) 
Gădălean Daniel (XI B) 
Cuibus Dorin (XII A) 
Gădălean Tudor (XII A) 
Pop Rareș (XII A)

● Concursul Made for Europe David Danciu, Gabriel Kozma-Maries 
și Alexandru Bodor (IX A) - au creat 
SMART CHOICE, un joc interactiv pe 
calculator, în cadrul proiectului 
Erasmus+ „Toți prieteni pe Internet 
(Tous amis… sûr Internet – TASI)”, țări 
partenere România, Grecia, Franța și 
Portugalia -au urmărit combaterea 
fenomenului bully-ing, cyberbully-ing – 
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Catedra de Limba Engleză 

● Olimpiada Județeană de Engleză

Gârlea Lavinia (VIII A) – mențiune 
Cosma Tudor (IX A) – mențiune 
Platon Aris (IX B) – mențiune 
Găzdac Andrei (IX C) – mențiune 
Vac Irina (IX C) – mențiune 
Morar Andra (IX C) – mențiune 
Durdeu Călin (X B) – premiul III 
Gligor Amalia (X C) – mențiune 
Groza Iarina (X C) – mențiune 
Airizer Erik (X C) – mențiune 
Vrȋncianu Darius (XI A)
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Consiliul Școlar al Elevilor 
2021-2022 

	 Cred că toată lumea e de acord cu noi când zicem că pandemia ne-a luat 
prin surprindere pe toți. COVID-19 ne-a lovit din plin cu toate restricțiile care 
au fost impuse odată cu el, privându-ne de toate experiențele frumoase pe care, 
din păcate, nu vom mai avea șansa să le trăim. Pandemia ne-a furat libertatea. 
Revista de anul acesta este dedicată tuturor celor afectați de această criză și 
cadrelor medicale care au jucat rolul de linia ȋntâi ȋn razboiul cu Corona Virus. 

	 Numărul acesta este forte important pentru noi pentru că este prima 
revistă facută integral de Consiliul Școlar al Elevilor. Este o onoare pentru noi 
faptul că ni s-a ȋncredințat moștenirea revistei Millenium și sperăm să ne 
ridicăm la așteptările tuturor cititorilor noștri. 

	 Sperăm ca voi, cei care citiţi această revistă, să vă regăsiți ȋn gândurile 
elevilor din paginile ei și să râmâneti cu o impresie plăcută la sfârșitul lecturii. 

Vac Irina, IX C 

Președinte  

Dobra Antonia-Maria, X C 

  Vicepreședinți 

Chezan Ariana, X C 

  Coroi Teodora, XI C 

   Vac Irina, IX C 

Avocatul elevului 

Mitrea Raluca, X C 

Secretar executiv 

Uță David, IX A 
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Proiecte 
     

	 Revista Millenium   

	 Unul dintre proiectele realizate de Consiliul școlar al elevilor din Liceul 
Teoretic “Lucian Blaga” , în fiecare an, este revista “Millenium”. Chiar dacă 
pandemia nu ne-a mai permis timp de doi ani să realizăm acest proiect, acum 
am revenit cu forțe proaspete. Revista din anul acesta va avea în componență 
articolele elevilor din   liceul   nostru, despre diferite subiecte, punând accent pe 
modul în care pandemia le-a schimbat viața. Lansarea ei va avea loc digital, de 
Zilele Liceului, pe site-ul școlii. Scopul principal al acesteia este de a reînvia 
tradiția și de a ne cunoaște mai bine elevii. 

	 Cadouri de Crăciun 

 	 Alt proiect cu care ne mândrim sunt cadourile de Crăciun. Anul acesta, 
școala noastră, a reușit să aducă o bucurie copiilor mai nevoiași. Pe parcursul 
lunii decembrie noi am făcut pachete cu jucării, haine și cărți. Aceste pachete au 
fost distribuite școlii “Samus”. 

	 Zilele Elevului Clujean (ZEC)  

 	 În acest an a avut loc cea de a IX-a ediție, desfașurându-se pe o perioadă 
de 3 zile, în intervalul 13-15 aprilie. Școala noastră a participat la Târgul 
ofertelor Educaționale, organizat pentru elevii claselor a VIII-a, pentru a-și face 
o idee in legătură cu liceele din Cluj-Napoca și profilul acestora.  
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Activități Școlare 
Comunicat de presă 

SMART CHOICE – sau combaterea bullying-ului prin joc 

	 Etapa județeană a concursului Made for Europe, desfășurat în data de 17 martie 2022 sub 
patronatul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, a fost un mult așteptat prilej de a evalua produsele 
finale ale proiectelor școlare europene Erasmus+ derulate în școlile clujene. Începute încă dinainte de 
pandemie, proiectele au adunat un număr impresionant de produse de calitate excepțională, din care 
un număr mare au fost înscrise în acest concurs. 

	 Liceul Teoretic “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, instituție școlară cu mare tradiție în 
colaborări și mobilități europene, precum și  largă deschidere către nou și inovator, a participat la acest 
concurs cu un produs al proiectului “Toți prieteni pe Internet (Tous amis... sûr Internet - TASI)”, 
Proiect Erasmus+ 2019-1-RO01-KA229-063925_1. Printre altele, cele cinci școli din țările partenere 
(Grecia, Franța, Bulgaria și Portugalia) urmăreau prin activitățile proiectului unul din obiectivele de 
mare actualitate al societății, și anume combaterea fenomenului bully-ing, cyberbully-ing, dar și 
crearea unui mediu tolerant, nediscriminatoriu și sigur pentru toți elevii. 

	 Aceste obiective au fost punctul de plecare pentru cei trei elevi din clasa a IXa A, profil 
Informatică, Intensiv informatică -   David Danciu, Gabriel Kozma-Maries și Alexandru Bodor, care  
au creat SMART CHOICE, un joc interactiv pe calculator. Jocul are ca scop primar promovarea unor 
modalități de prevenție a bullying-ului prin alegeri   responsabile,   într-un   context ludic.   Beneficiază 
de o interfață atractivă și promovează egalitatea de șanse, egalitatea de gen și înlătură orice diferențe 
între utilizatori. În toate comunitățile de tineri există acest fenomen și jocul urmărește eradicarea lui 
pe înțelesul lor. 

	 În cadrul etapei județene a concursului Made for Europe, prezentarea jocului a fost făcută 
într-o manieră foarte orginală și spontană de către Alexandru Bodor, coordonat de profesor Claudia 
Morar. Elevul, aflat prima dată la o competiție de asemenea anvergură, a descris jocul, calitățile 
acestuia și modurile în care se poate utiliza și la alte materii (dirigenție, psihologie, informatică/TIC, 
limbi străine), precum și competențele cheie pe care le dezvoltă. Prezentarea s-a încheiat cu o 
demonstrație practică susținută de ceilalți doi colegi, pentru ca juriul să vadă, concret, valențele 
educaționale ale jocului.   Juriul a deliberat și a apreciat în mod deosebit prestația echipei, clasând 
elevul de la liceul nostru pe primul loc, la egalitate cu un alt concurent. 

	 Această importantă recunoaștere a activității de proiect vine chiar înaintea mobilității 
transnaționale din Ploescat, Franța, unde jocul va fi prezentat elevilor și profesorilor din țările 
partenere în cele două variante ale sale, în limbile franceză și engleză.  

Prof. Claudia Morar 
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GLOBAL EDUCATION WEEK – COUNCIL OF 
EUROPE 

15-21 November 
Global Education Week la Blaga 

	 Am petrecut o o oră de limba engleză foarte-foarte interesantă despre egalitatea de gen în 
cadrul acestei săptămani dedicatâ educației globale. Împreună cu elevii clasei a X a C, am desfășurat, 
în cadrul lecției "Same as You", activități individuale, dar și de colaborare (de care ne era foarte foarte 
dor!) prin care am ajuns să înțelegem mai bine conceptele de gen, egalitate, discriminare, dar și să ne 
cunoaștem mai bine. Sarcinile propuse (provocarea bull ring, apelul la Codul Civil, surpriza că exista 
manele feministe, discuția despre cele 7 tipuri de inteligență, găsirea de asemănări între colegi și 
colege, precum și stabilirea limitelor personale) au ghidat elevii spre înțelegerea importanței 
respectului reciproc, a egalității și a echității sociale. 

Prof. Claudia Morar 

	 Pentru activitatea  desfășurată în cadrul proiectului Global Education Week s-a ales 
tema  Climate Change and Sustainability pe baza materialelor oferite de British Council 
Romania.Elevii au parcurs aceste materiale și au pregătit în prealabil două întrebări pentru a fi incluse 
în chestionarul menit să conștientizeze pericolul reprezentat de schimbările climatice și epuizarea 
resurselor naturale. În  cadrul orei de limba engleză  s-a lucrat pe echipe și au fost realizate seturi  
(10-15)  de întrebări cu răspunsuri multiple. Aceste chestionare apoi au fost aplicate celorlalte echipe și 
corectate ulterior   de elevii care le-au conceput, astfel fixându-se anumite noțiuni legate de temele 
arzânde ale societății  noastre. Activitatea s-a încheiat cu realizarea unui „poster” la tablă cu exemple 
de bune practici pentru o calitate a vieții mai bună.  

Prof. Melinda Hosszu 
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O lume fără războaie 

	 În cadrul proiectului Gaming for skills, clasa a X-aB a participat la o activitate intitulată O 
lume fără războaie. Desfășurată în cadrul orelor de limba engleză, lecția a avut obiectivele 
următoare: 

- Dezvoltarea cunoștințelor despre drepturile omului, cetățenia și rolul guvernelor. 

- Dezvoltarea unei înțelegeri a conceptului de drepturi ale omului și a unei înțelegeri de bază a 
cauzelor și mijloacelor războaielor. 

- Dezvoltarea gândirii critice 

- Dezvoltarea comptetentelor de comunicare în limba engleză 

- Dezvoltare competențelor pentru viață. 

	 Lecția a pornit de la o scurtă prezentare a jocului Final Fantasy X, în care națiuni orașe se 
lupta pentru supremație prin diverse mijloace (magie, arme de ditrugere în masă), și vizionarea unui 
fragment din acest joc. 

	 Doamna profesor de limba engleză, Claudia Morar, prezentat diferite sarcini de lucru. În 
cadrul acestora, elevii au analizat fragmentul video și măsura în care propaganda poate influența 
soarta unui conflict. S-au discutat diferite alte mesaje neadevărate vehiculate de-a lungul conflictelor 
din istorie având ă actori puteri militare dar nu numai: cruciațîi, conchistadorii, imperiul otoman etc, 
precum și simbolurile folosite de aceste grupări pentru a-și spori influența. 

	 Făcând trecerea la jocurile de actualitate, în cadrul unei activități de grup, elevii au făcut o 
scurtă prezentare a jocurilor preferate, explicând ce fel de conflicte au loc acolo, ce îi atrage la aceste 
jocuri și ce legătură văd ei cu realitatea imediată (Clash of  Clans, Farcry6, CS GO, TLOU, Mortal 
Kombat, Frostpunk) Astfel, constatăm că în jocurile preferate există modele foarte apropiate societății 
în care trăim: dictauri, partide politice, conflicte armate, lupte pentru supravieture și chiar pandemii.  

	 Concluzia activității a fost că, deși este o activitate de relaxare, jocurile ne pot învață lucruri 
foarte interesante despre lume, despre colaborare și competiție și, mai ales, să ne cunoaștem pe noi 
înșine. 

Prof  Claudia Morar 
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Journée internationale de la Francophonie – 20 mars 2022 

	 Ȋn săptămâna 21 – 25 martie, au avut loc în școala noastră diverse activități prilejuite de 
sărbătorirea Zilei internaționale a Francofoniei şi a Limbii Franceze. Câțiva elevi au povestit aici 
activitățile desfășurate în clasele lor.   

„De Ziua Internațională a Francofoniei am avut o activitate specială la ora de franceză. Fetele 
au trebuit să se îmbrace în bluze, rochițe sau fustițe cu carouri, codițe împletite și beretă, iar băieții, o 
cămașă marinărească cu blugi și pălării de marinari. În timpul orei am cântat un cântec în 
franceză, „L’oiseau et l’enfant”, în timp ce am fost filmați. Cu siguranță videoclipul va ieși foarte bine. 
A fost o activitate relaxantă pentru celebrarea francofoniei, cu o atmosferă foarte plăcută, în timpul 
căreia am putut discuta și ne-am putut bucura de o oră nestresantă și de faptul că am reușit să 
socializăm cu colegii. 

	 	  

	 După ce am cântat, am spus un dialog în franceză, pe perechi și fiecare copil dintr-o pereche 
l-a întrebat pe celălalt ce face și ce culoare are balonul său (am primit baloane înainte să începem, 
evident). Ni s-a permis să împrumutăm niște pioneze de la proiectele de pe perete și, la finalul 
dialogului, să ne spargem balonul unul altuia. A fost amuzant, deoarece, când a fost rândul meu și al 
coechipierei mele, doamna dirigintă a venit exact când am spart baloanele și am speriat-o accidental.  

	 Dar ce a marcat ziua a fost performanța noastră de a dialoga și cânta în franceză, după 
părerea profesorilor,evident, nu și printre elevi. Elevii, în general au fost marcați de faptul că au avut o 
oră de franceză mai liberă decât de obicei, mare victorie, și, după ce perechile doritoare au terminat 
conversațiile, toată lumea a început să-i spargă balonul unui prieten și să și le spargă pe ale lor. Cu alte 
cuvinte, a fost o zi și o activitate perfectă.” 

Mara Moldovan, V B 
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”De ziua francofoniei, doamna noastră dirigintă a organizat mai multe activități drăguțe și 
interactive. Activitățile respective fiind un joc de kahoot despre Franța și limba franceza și aranjarea 
unor platouri cu produse specifice franțuzești. Platourile au fost pregătite în clasă, ajutându-ne sa 
comunicăm mai mult între noi și sa ne bucurăm de cele mai alese brânzeturi pe baghete, poate alături 
și de struguri, deoarece colegii mei au fost foarte atenți și la detalii. Iar jocul kahoot a fost, de 
asemenea, foarte apreciat în clasă, deși cei care nu au câștigat au fost puțin supărați, la finalul orei 
clasa era încărcată de zâmbete și de sunetul râsetelor noastre.”       Daria Bădică VII B 

 

 

„Pentru a intra in spiritul festiv si pentru a sărbători Ziua Internațională a Francofoniei, 
împreună cu doamna profesoara de franceza am organizat noi, clasa a 7-a A, o mica “parada a 
modei”.   Totul s-a desfășurat in sala de sport a liceului, unde am prezentat pe rând ținutele create. 
Bineînțeles, acestea au fost însoțite si de o scurtă prezentare în limba franceză, unde s-au pus în 
evidenţă toate detaliile vestimentaţiei noastre. 

Micul nostru eveniment a avut succes, 
iar spectatorii, ceilalți colegi, au jurizat 
ținutele.  

Pe lângă multe aplauze, participanții au 
primit şi un premiu : un material 
didactic pentru aprofundarea verbelor 
în limba franceză, din partea doamnei 
profesoare.  

Emoțiile pozitive ne-au învăluit pe tot 
parcursul prezentării și îi suntem 
extrem de recunoscători doamnei 
profesoare pentru șansa oferită și pentru 
modul deosebit de desfășurare a orei de 
franceza!” 

                                                                                                   Mira Pălimariu VII A 
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„20 martie 2020 promitea 
un eveniment major în școala 
noastră pentru celebrarea Zilei 
Francofoniei. Cu o săptămână 
înainte de acesta, școala s-a închis 
luându-ne, odată cu închiderea, 
ocazia de a vedea ce înseamnă Ziua 
Francofoniei și cum este sărbătorită 
internațional. 

20 martie 2022, doi ani mai 
târziu, avem parte de o nouă Zi a 
Francofoniei, deși sărbătorită fără 
prea mult fast, însă primită cu același 
entuziasm de elevii clasei 11B. Luați 
prin surprindere de propunerea 
doamnei profesoare de a organiza 
împreună un astfel de eveniment, am 
acceptat numaidecât, neștiind la ce urma să luăm parte. Melodii franțuzești umpleau atmosfera în 
timp ce noi pregăteam platouri cu brânzeturi specifice și așteptam cu nerăbdare să gustăm câte o 
madlenă. Ne-am înscris pe rând la karaoke pe cunoscutele melodii ale lui Edith Piaf, Celine Dion și 
Indilla fără rușinea de altădată, înlocuită de spontaneitatea încurajată de doamna profesoară. După ce 
ne-am acceptat lipsa de talent muzical cu râsete și haz, am continuat ora de franceză printr-un 
chestionar Kahoot, care aduce de fiecare dată spiritul competiției în rândurile clasei noastre. Astfel am 
concurat pentru a ne demonstra cunoștințele în diferite domenii despre geografia, istoria, arta și 
celebritățile Franței. În final, după ceea ce poate fi considerată o oră nonconformistă, în care am 
degustat preparate culinare franțuzești, am cântat și ne-am bucurat de comunicare fără nicio restricție, 
am fost cu toții de acord că, alături de o stare de bine cu care am părăsit clasa, am reușit să acumulăm 
cunoștințe despre Franța și poporul francez cu ușurință, fără presiunea obișnuită a unei zile de 
școală.” 

        

Butuza Ema XI B 
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Cultură și Creație 
Cealaltă casă 

	 Îmi era frică să închid ochii... Știam că ascuns în întunericul abisal mă aștepta aceeași 
creatura care îmi bântuia mintea de când am început să conștientizez că trăiesc. Nu puteam să fug sau 
să mă ascund. Creatura știa mereu cum să mă găsească.  

	 Atât mintea cat si corpul îmi erau extenuate. Încercările de-a mă ține treaz erau zadarnice, și 
știam că oricât de greu era să tolerez coșmarurile care deveneau din ce în ce mai dese, trebuia să 
capitulez războiul ce-l purtam cu mine însumi și să mă las consumat de ceața care îmi acapara câmpul 
vizual. 

	 M-am trezit in același pat, dar știam că entitatea nu avea să îmi acorde o noapte liniștită. Tot 
ce trebuia să fac pentru a scapă de ea era sa reușesc să ies din casa ce-mi devenea închisoare pe timpul 
nopții. Oricât de ușor ar părea, creatura îmi prefăcea holurile in labirinturi, făcând-le din ce in ce mai 
întortocheate. 

	 Aerul era prea greu de respirat. Abia mă ridicasem din pat și deja îmi simțeam picioarele 
grele, iar tălpile se dezlipeau mult prea greu de parchetul murdar. Pe ușa mă întâmpina aceeași 
oglindă pe care o aveam și în camera mea reală, singura diferența fiind că pe oglinda din coșmar 
rămăsese blocată fața mea acaparată de un zâmbet forțat.  

	 Holul era slab luminat, iar eu încercam să fiu silențios pentru a nu atrage entitatea. În 
momentul în care nu mai puteam continua să merg in fața, alegeam o direcție în care trebuia să fug, 
deoarece daca nu mă grăbeam, riscam să fiu prins de creatura.  

	 Tot ce auzeam erau bătăile puternice ale inimii mele, acompaniate de același râs îngrozitor, 
care îmi era deja cunoscut, semn că entitatea se apropia. Trebuia să găsesc ușa cat de repede posibil, 
dar fiecare pasaj prin care treceam era identic cu cel anterior. Picioarele îmi cedau, dar trebuia să 
continui să avansez. Îi simțeam perechea de ochi înfigând-se în ceafa mea, dar privirea mea epuizată a 
reușit să distingă un dreptunghi maro deschis ce servea drept ușa către realitate.  

În momentul în care am pus mâna pe clanța i-am simțit degetele pe spatele meu, semn că de-acum 
încolo trebuia să alerg mult mai repede decât am făcut-o acum. 

	 Abia când am ieșit din casa am reușit să-mi trag răsuflarea. Ușa devenea din ce in ce mai greu 
de găsit iar entitatea din ce in ce mai rapidă. Mi-am adunat tot curajul pentru a îmi întoarce capul 
către creatură, și atunci am văzut-o... Era același zâmbet sinistru din oglindă, lipit pe fața mea palidă. 

	 De data asta m-am trezit mult mai speriat, nu îmi venea să cred că entitatea eram chiar eu. 
Eram ușurat că am reușit să trec cu succes peste altă noapte și am decis că trebuia să sărbătoresc asta 
cu un bol mare de cereale cu lapte. Mergeam către ușa întrebându-mă cât de obosit arătam și cât de 
adânci îmi erau cearcănele. Mi-am ridicat privirea in oglindă doar pentru a vedea un chip zâmbitor 
uitând-se insistent la mine. 
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Provocări ale școlii de astăzi pentru formarea  
forței de munca a anilor de după 2030 

Profesor,  

ec.dr.ing. Dorina Bobiș 

 Unul din dezideratele actuale, poate cel mai mare, pe care îl are învăţământului general din 
România  este pregătirea elevilor pentru profesiile viitorului, dar, deși se constată că în şcoli se asigură 
o anumită pregătire teoretică a elevilor, ei nu sunt învăţaţi să aplice în deplină măsură cunoştinţele 
dobândite pentru a acţiona în contexte reale de viaţă, să elaboreze şi să realizeze proiecte şi programe 
de dezvoltare personală şi profesională, să-şi afirme drepturile, să-şi conştientizeze interesele, limitele şi 
nevoile. 

	 Iniţial, noţiunea de competenţă a fost utilizată în învăţământul profesional-tehnic, ea având 
misiunea să constituie o punte de legătură între educaţie şi piaţa muncii, mai exact, să statueze 
abilităţile şi atitudinile necesare unui absolvent pentru a executa o anumită sarcină sau pentru a-şi 
asuma anumite responsabilităţi. Ulterior, noţiunea de competenţă a început să fie utilizată tot mai larg 
în învăţământul general, devenind un concept-cheie în proiectarea curriculară şi evaluarea rezultatelor 
învăţării ȋn evoluţia educaţiei axate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor. 

	 Este important ca toate competenţele-cheie să pună accentul și să dezvolte gândirea critică, 
creativitatea, iniţiativa, rezolvarea problemelor, evaluarea riscurilor, luarea deciziilor şi gestionarea 
constructivă a sentimentelor. 

	 Competențele sunt importante prin prisma abilității de a aplica rezultatele învățării adecvat 
într-un context definit (educație, muncă, dezvoltare personală sau profesională). Competența nu 
reprezintă doar elementele cognitive (implicând utilizarea teoriei, conceptelor sau cunoștințelor tacite); 
ci, cuprinde aspectele funcționale (ce implică abilităţi tehnice), precum și atribute interpersonale (de 
exemplu, abilităţi sociale sau organizatorice) și valorile etice. 

	 De realizarea acestui deziderat depinde viitorul elevilor de astăzi, deoarece dezvoltarea 
tehnologiei se realizează cu o viteză cum nu a mai fost vreodată în istoria omenirii, ceea ce determină 
imposibilitatea previziunii clare a structurii pieței muncii într-o perspectivă de un deceniu. Prin 
urmare, tinerii aflaţi la sfârşitul perioadei obligatorii de învăţământ şi formare trebuie să dețină aceste 
competenţele-cheie care  i-ar pregăti pentru viaţa adultă, în special pentru câmpul muncii, constituind 
totodată o bază pentru continuarea învăţării. 

	 Tinerii vor dori să urmeze o carieră luând în considerare o analiză a   oportunității și 
profitabilității pentru anii sau chiar deceniile care vor urma   și asta înseamnă alegerea unui loc de 
muncă bine plătit care sa fie cerut pe piața muncii în viitorul previzibil.  

	 In scopul facilitării orientării tinerilor spre o carieră de dorit și alegerea lor să fie sustenabila în 
viitor, am selectat informații internaționale, având in vedere dezvoltarea economică globală. Astfel, am 
luat în considerare date care sunt publicate anual de către Biroul de Statistică a Muncii   al Statelor 
Unite ale Americii. Aceștia eliberează previziuni privind creșterea ocupării forței de muncă atât în 
ansamblu, cât și pentru fiecare ocupație individuală pe o perioadă de 10 ani. Nimic nu este niciodată 
sigur și cele mai recente proiecții, care folosesc modele bazate pe date istorice până în 2019, nu țin 
cont de impactul pandemiei de COVID-19.   Însă, previziunile de creștere elaborate de Biroului de 
Stateistica a Muncii USA, numit BLS, ne pot oferi o idee bună asupra unei perioade lungi de timp 
privind traiectoria pe termen lung a unei game uriașe de locuri de muncă. 
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	 Am selectat 15 locuri de muncă bine plătite pentru care se prognozează o creștere 
semnificativă a cererii pe piața muncii în următorul deceniu. În sensul acesta, am definit „bine 
platite”  locurile de muncă a căror salariu mediu în 2020, conform BLS, a fost peste salariul mediu din 
SUA, care era 68.703 USD în 2019. Și „bine plătit” înseamnă că BLS a proiectat că pentru acest job 
cererea va crește „mai repede decât media” sau „mult mai repede decât media” în următorii 10 ani. 
(Pentru referință, rata medie de creștere pentru toate ocupațiile este de 4%). 

1. Evaluator de risc în companiile de asigurări, cu un salariul mediu în 2020: 111.030 
USD. Rata de creștere estimată între 2019 și 2029: 18% (mult mai rapid decât media) 

2. Inginer industrial – cu rol de optimizare și eficientizare a afacerii- salariul mediu în 2020: 
88.950 USD. Rata de creștere estimată între 2019 și 2029: 10% (mult mai rapid decât media) 

3. Statistician, salariul mediu în 2020: 98.230 USD. Rata de creștere estimată între 2019 și 
2029: 31% (mult mai rapid decât media) 

4. Manager Sisteme Informaționale (IS), nivel superior în cadrul departamentului de 
tehnologie a informației (IT) al unei companii. Salariul mediu în 2020: 151.150 USD. Rata de 
creștere estimată între 2019 și 2029: 10% (mult mai rapid decât media) 

5. Analist Securitate Informațională, salariul mediu în 2020: 103.590 USD. Rata de 
creștere estimată între 2019 și 2029: 31% (mult mai rapid decât media) 

6. Manager financiar, salariul mediu în 2020: 134.180 USD. Rata de creștere estimată între 
2019 și 2029: 15% (mult mai rapid decât media) 

7. Asistent medical autorizat (RN), salariul mediu în 2020: 75.330 USD. Rata de creștere 
estimată între 2019 și 2029: 7% (mai rapid decât media) Medic, salariul mediu în 2020: 
115.390 USD. Rata de creștere estimată între 2019 și 2029: 31% (mult mai rapid decât media) 

8. Inginer vânzări, în companii care vând clienților produse sau servicii tehnologice complexe. 
Salariul mediu în 2020: 108.830 USD. Rata de creștere estimată între 2019 și 2029: 6% (mai 
rapid decât media) 

9. Ingineri software, salariul mediu în 2020: 110.140 USD. Rata de creștere estimată între 
2019 și 2029: 22% (mult mai rapid decât media) 

10. Manager de marketing, salariul mediu în 2020: 141.490 USD. Rata de creștere estimată 
între 2019 și 2029: 6% (mai rapid decât media) 

11. Administrator baze de date, salariul mediu în 2020: 98.860 USD. Rata de creștere 
estimată între 2019 și 2029: 10% (mult mai rapid decât media) 

12. Manager Relații Publice (PR), salariul mediu în 2020: 118.430 USD. Rata de creștere 
estimată între 2019 și 2029: 9% (mult mai rapid decât media) 
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Capătul cercului… 

Libertatea este acel ideal la care visăm cu toții încă de la început și care a devenit din ce în ce 
mai puțin privat odată cu trecerea timpului. Axându-ne pe esența vieții, la un moment dat vom ajunge 
să ne dăm seama că râvnim după acest lucru scump. Nu e ușor de atins. E ca un cerc deschis din care 
odată intrat nu mai ieși, în schimb fuga după “capătul cercului” e neîncetată. Singura problemă e că 
atunci când prinzi vârful după care alergi, se micșorează raza formei geometrice și ciclul se reia. Spre 
exemplu, cea mai recentă “micșorare” a acestui cerc în care toți ne aflăm au reprezentat-o chiar 
restricțiile impuse la apariția bolii Covid-19. Noi, oamenii, nu ne putem compara cu nicio zeitate sau 
divinitate în care credem, așa că ne-am pierdut ușor cu firea la privatizarea libertății, din păcate. Am 
încercat să înlocuim ceea ce este vital unei vieți sănătoase. Cum? Prin distragerea atenției. În timpul 
pandemiei s-au dezvoltat cele mai multe idei, idealuri și au apărut cele mai multe încercări ratate de a 
schimba societatea și mentalitatea ei. Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, totuși, atunci când 
chiar și cei mai relaxați oameni au simțit stresul cauzat de lipsa libertății și au apărut proteste, care pot 
demonstra doar durerea unei ființe făcute pentru a fi liberă. Doar gândiți-vă la un copac care este 
îngrădit... rădăcinile lui nu vor crește îndeajuns. 

Poate că totuși idealul vieții nu e sănătatea sau banii sau iubirea, ci libertatea, pentru că fără 
de ea nu vom atrage niciuna dintre beneficiile vieții. 

	 Aka Nadine X C 

   

Lipsa Libertății 
  
 Din moși strămoși, libertatea a reprezentat un factor substanțial în viața fiecărui individ. Fie 
ca e vorba de libertatea de gândire, de mișcare, de exprimare sau cea de a acționa, omul tinde sa aibă 
control suprem asupra ei. 
	 De când lumea si pământul, popoarele s-au confruntat încontinuu cu atentarea la libertatea 
cetățenilor. Atât Războaiele Mondiale, cat si cele de independență constituie lecții si dovezi 
semnificative în care libertatea cetățenilor și a defensivelor este constrânsă. Efectele si consecințele lor 
nu au fost suficient de influente asupra noastră, astfel, în prezent, între Rusia și Ucraina se desfășoară 
un război cu scopuri politice și teritoriale. Decesele și vărsarea de sânge ar trebui să inducă dorința 
omenirii de protecție, dar acest lucru nu poate avea loc fără iubire față de aproapele nostru. 
	 La nivel național, dar și internațional, în perioada comunismului, unul dintre factorii majori 
care au contribuit în limitarea libertății a fost interzicerea dreptului la opinie, oamenii fiind pedepsiți 
în cazul în care aceștia îngăduiau să își exprime o părere contrară cu cea a societății și a liderului 
politic. Dictatura impusă a indus teamă în sufletul cetățenilor. În perioada contemporană, regimul 
democratic a adus cu sine o varietate de schimbări, astfel oamenii își exprimă opiniile fără a suferi 
repercusiuni, dar fiind supuși la riscul de a fi judecați. 
    	 In contextul pandemic actual, se poate spune clar si răspicat ca libertatea noastră a fost 
condiționată și redusă la minimul anumitor condiții umane morale, astfel aceasta a suferit grave 
constrângeri. Inițial, libertatea de socializare si cea motorie au fost restricționate, în prima parte a 
pandemiei fiind introduse declarații pe proprie răspundere, în lipsa cărora îți era interzis sa părăsești 
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domiciliul. Aceste condiții restrictive au prezentat efecte vizibile pentru o îndelungată perioadă de 
timp asupra societății, raportându-ne inclusiv la deteriorarea sănătății mentale și scăderea încrederii în 
sine din cauza utilizării măștilor sanitare de protecție împotriva virusului. 
      In concluzie, libertatea de exprimare este indispensabilă, un drept uman fundamental, iar 
îngrădirea ei este constrângerea gândirii, creativității si a conștiinței omenești. 

Călina Eliza X C 

Constrângerile societății 
Încă de la începutul istoriei umanității, privarea de libertate a fost prezentă sub toate formele 

ei sociale, mai ales în ceea ce privește libera exprimare. Oamenii nu aveau dreptul să-și spună părerea, 
să exprime opinii, să împărtășească păreri. Orice idee sau principiu exprimat, dacă nu era în acord cu 
ideologia conducerii unui stat, suferea sancțiuni, uneori destul de grave, până la privarea libertății 
fizice. 

O perioadă extrem de dificilă în istorie a fost cea a sclaviei.   Ea a fost răspândită în aproape 
toate civilizațiile antice. Sclavii erau persoane private de orice drept. Lucrau pentru stăpân fără a fi 
răsplătiți în vreun fel, trebuiau să îndeplinească toate ordinele stăpânului, din momentul capturării 
până la moarte sau până în momentul în care erau eliberați. Sclavia înseamnă de fapt, negarea 
egalității dintre oameni, sclavii fiind considerați o specie inferioară. Ea poate fi definită și ca o stare de 
totală dependență politică, socială și economică în care este ținută o țară, o categorie socială, un 
individ. 

	 Lipsa de libertate, atunci când e vorba de siguranța oamenilor, a unei comunități, a unei țări, 
înseamnă de fapt apărarea, protejarea individului. 

O altă perioadă grea, în istoria recentă, a fost perioada comunistă. În comunism nu conta 
individul, ci binele colectiv. Noi ca popor am resimțit destul de greu perioada comunistă, care ne-a 
privat de aproape toate drepturile pe care le are un om, din punct de vedere social, religios și politic. 
Dreptul nostru de a ne alege cine ne conduce era practic inexistent. Am suferit pe toate planurile în 
perioada în care am fost conduși de Partidul Comunist Român, în fruntea căruia era Nicolae 
Ceaușescu. Populația era controlată prin intermediul Miliției și al Securității. Oamenii erau într-o 
permanentă stare de teamă de a vorbi și a acționa liber. Între români exista frica de turnători la 
Securitate, cetățeni care erau racolați din rândul societății, și care erau constrânși să își pârască în scris 
rudele, prietenii sau colegii de serviciu. Au fost distruse, demolate biserici, iar oamenii erau îndepărtați 
forțat de cultele religioase. Orice manifestare care nu era în concordanță cu gândirea partidului 
trebuia distrusă din fașă. 

	 Proprietatea privată avea multe limitări în perioada comunistă, oamenii fiind expropriați cu 
forța, ori de câte ori locuințele lor stăteau în calea dezvoltării,  a progresului și a marilor realizări pe 
care și le propunea partidul. Nu exista posibilitatea unui proces în instanță   pentru a putea cere 
despăgubiri, cum se întâmplă în zilele de acum. Oamenii rămâneau fără nimic peste noapte și erau 
mutați în masă la bloc. Nici oamenii de la țară nu au scăpat de obligația de a munci la oraș, fiind aduși 
și obligați să construiască orașe, fabrici si uzine. Toți Românii nu aveau doar dreptul la muncă, ci și 
obligația la muncă. Se lucra șase zile din șapte, doar duminica fiind liberă și se lucra de toate 
sărbătorile religioase. 
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	 Granițele erau închise, nu aveai voie să mergi în nicio țară occidentală, iar fuga din țară era 
pedepsită cu condamnare la închisoare. 

	 Comerțul exterior era monopol de stat, iar exporturile masive au dus la ani grei de foame în 
țară, până în 1989 când poporul nu a mai suportat și a dat jos Partidul Comunist. 

	 Așadar, lipsirea de libertate în mod ilegal, a dus la dezastre sociale, culturale, politice și 
religioase. 

Bălan Matei X A 

 
Pop Iulia IX B 
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Bunul cel mai de pret 

Libertatea este posibilitatea ființei umane de a acționa după propria voință sau dorință. 
Aceasta mai poate fi considerată și starea unei persoane care se bucură de deplinătatea drepturilor 
politice și civile în stat. În zilele noastre, libertatea este considerată un lucru firesc de care cu toții se 
bucură și nu mai este prețuită la fel de mult, însă în trecut nu toată lumea se putea bucura de aceasta.  

De exemplu, bunicii noștri, trăind în perioada comunistă, nu se puteau bucura de o libertate 
precum cea pe care o trăim noi acum. De cele mai multe ori erau privați de multe lucruri, precum 
libertatea de a-și exprima opinia în legătură cu regimul în care trăiau, de a ieși din țară și de a călători, 
ba chiar și de libertatea de a crede în Dumnezeu. Tot ce făceau și ce spuneau era verificat de poliția 
politică numită popular ,,Securitate”. Dacă nu era conform regimului, erau arestați și duși în centre de 
corecție sau închisori. Astfel, închisorile s-au umplut repede de oameni considerați vinovați doar 
pentru că și-au exprimat opinii diferite de cele acceptate sau pentru că au mers la biserică. De multe 
ori, cei arestați nu știau cum au fost descoperiți de   securitate, căci se fereau să nu fie auziți decât de 
cei apropiați lor, însă este un lucru trist faptul că până la urmă puteau fi trădați de oricine, chiar și de 
cei pe care îi considerau prieteni. De exemplu, mitropolitul Bartolomeu Anania a fost trădat chiar de 
prietenul său, care l-a dat pe mâna Securității. 

	 Primii deținuți ai închisorilor comuniste au fost membrii partidelor politice de dinaintea 
venirii la putere a comuniștilor , scriitorii și filosofii, deoarece aceștia erau considerați împotriva 
regimului. Printre aceștia se numără filosoful Mircea Vulcănescu care a fost condamnat la opt ani de 
închisoare, doar pentru că a făcut parte din guvernul lui Antonescu. În închisori, pe lângă faptul că și-
au pierdut libertatea pe nedrept, prizonierii erau tratați inuman. Dormeau pe jos, în celule 
neîncălzite, umede și pline cu mucegai, totodată fiind și înfometați. Vulcănescu a fost dus alături de 
încă doisprezece prizonieri într-o celulă din închisoare din Aiud, unde au fost puși să doarmă 
dezbrăcați în frig. Într-o noapte, acesta se pune pe podeaua celulei și îi spune unui coleg de celulă, care 
era înghețat, să doarmă peste el pentru a se încălzi. Dimineața când s-a trezit colegul său, a observat 
că Vulcănescu a trecut la cele veșnice, redobândindu-și libertatea și salvându-l pe el. Acesta îi iartă pe 
temnicerii săi, ultimele sale cuvinte fiind ,,Să nu ne răzbunați”. 

	 Un alt scriitor căruia i s-a luat libertatea pe nedrept a fost scriitorul Nicolae Steinhardt. Acesta 
a fost arestat pentru că nu a vrut să depună mărturie împotriva prietenului său, poetul Constantin 
Noica.   A fost condamnat la treisprezece ani de muncă silnică, timp în care a fost mutat între 
închisorile Jilava, Gherla și Aiud. După sașe ani petrecuți după gratii, acesta se convertește la 
ortodoxism, fiind născut evreu. După eliberare, Steinhardt se călugărește și se mută la Mănăstirea 
Rohia, din județul Maramureș. Tot atunci scrie și cartea sa numită ,, Jurnalul Fericirii”. Manuscrisul 
inițial, arătat doar câtorva prieteni, ajunge în atenția Securității și este confiscat. Acesta încearcă o 
rescriere a lui, la insistențele Uniunii Scriitorilor, manuscrisul inițial ajunge înapoi la autor. Acesta 
reușește să trimită copii ale ambelor versiuni unor prieteni din Paris. În 1984, Securitatea confiscă din 
nou ambele versiuni ale jurnalului, dar acesta tot reușește să fie publicat în anul 1989-1990 datorită 
copiilor trimise la Paris. La 30 martie 1989 trece și el la ceruri. 

Așadar, libertatea ar trebui prețuită, deoarece este un dar de care mulți nu s-au putut bucura. 
Ar trebui să îi apreciem și să îi pomenim pe cei uciși în temnițele comuniste, deoarece cred că cel mai 
greu lucru de suportat este să îți pierzi libertatea pe nedrept.                

       

                                                                                                Vlad Cătălina X C 
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Vreau să fiu liberă… 
Multă lume vorbește despre lipsa libertății atunci când cineva nu poate să își ducă o dorință 

până la bun sfârșit. Când ar dori să fie propriul său stăpân, dar este doar o biată marionetă controlată 
de niște păpușari aroganți, care cred că au tot dreptul din lume să profite în acest fel de ceilalți. Sau 
lipsa libertății ar fi doar atunci când ești captiv într-o colivie. Când nu poți părăsi un teritoriu: casa ta, 
un oraș, o țară sau chiar o lume. 
	 Dar dacă îi înțelegi sensul în profunzime, lipsa libertății poate fi cu adevărat zdruncinantă și 
incredibil de crudă.  
	 Când, dintr-un anumit motiv, te simți captiv în interiorul tău, lumea pare că se scufundă într-
un adânc de necunoscut, din care calea spre lumină se vede, poate, undeva în depărtare, învăluită în 
ceață, fiind aproape imposibil de ajuns la aceasta.  

Parcă timpul a încremenit într-un moment în care simți că ești fără scăpare. Simți că nu vei 
mai putea niciodată să respiri cu adevărat, să râzi, să poți să rămâi ca un scut în fața întregului vârtej 
de emoții cu care te întâlnești în fiecare zi. Pare aproape imposibil să mai poți trăi vreodată ca înainte.  

Te simți de parcă una dintre cele mai importante părți din tine a fost luată pentru totdeauna, 
odată cu lucrul sau ființa de care simți că nu te poți despărți. Simți că visul tău cel mai mare ar fi acela 
de a te putea opune, de a putea controla forțe magice care să învingă întunericul și să te refacă, 
asemenea unui om de zăpadă care e din nou întreg, odată cu întoarcerea fulgilor mult iubiți.   Lipsa 
libertății e atunci când ți se pare că nu vei mai putea fi niciodată cu totul întreg, așa cum erai înainte.  
	 Când te simți captiv în interiorul tău, evadarea din această strâmtoare este la fel de ușor de 
realizat ca și ieșirea dintr-o  groapă plină cu bureți. Faci tot efortul să te sprijini pe ei pentru a te ridica, 
dar ei mereu se turtesc tot mai tare, presați de greutatea corpului tău.  
	 Lipsa libertății în interiorul tău, în fața unei realități copleșitoare, este la început o sămânță, 
din care crește   de multe ori un adevărat arbore, care treptat devine una cu tine. De aceea, poate că 
este cea mai strivitoare absență a libertății. 

             Mureșan Ilina V B 
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Lipsa Libertății 

În zilele noastre, din cauza tuturor ,,viciilor” prezente la fiecare colț de stradă și în mâinile 
persoanelor la care te-ai aștepta mai puțin, marea majoritate a părinților a devenit tot mai precaută și 
speriată pentru copiii lor. 

Din acest motiv, unii dintre ei își privează adolescenții de la activitățile zilnice, cum ar fi seri 
petrecute în oraș, diferite petreceri sau alte lucruri. Dorindu-și să aibă control și să-și știe adolescenții 
în siguranță, în special în cazul fetelor care sunt mult mai expuse pericolelor societății, părinții le iau 
această libertate de a socializa, de a se distra și de a face unele greșeli menite să le creeze mai târziu un 
caracter puternic de adult, oferindu-le un termen limită de ieșire (spre exemplu. înainte de apus), 
reproșându-le în legătură cu timpul petrecut în afara casei sau oprindu-le din a merge în anumite 
locuri folosind motive precum cele că ,,nu știi niciodată cine te urmărește sau stă la colț să te prindă”.  

În încercarea adulților de a preveni evenimente neplăcute ce îi va afecta și pe ei indirect, 
aceștia nu observă cât de puțină libertate și cât de multă neliniște produc în sufletele adolescenților, 
care uneori fac fix invers a ceea ce li s-a spus, pe ascuns, tocmai pentru că le-a fost interzis să o facă cu 
știința părinților lor. De ce se întâmplă asta? Pentru că toți adolescenții sunt tentați să încalce limitele 
impuse.  

Perioada adolescenței este o încercare pentru fiecare părinte. Tot ce se întâmplă cu copilul în 
acest timp va avea un mare impact atât asupra viitorului caracter, cât și asupra modului în care va 
gestiona diferite situații când va fi pus în ipostaza unui adult. Tocmai de aceea, libertatea 
adolescentului de a trai diferite experiențe și de a învață din consecințele propriilor alegeri, au de a 
face și cu părintele. Da, e adevărat că atunci când libertatatea e lăsată fără limite adolescentul ajunge 
să își ,,ia lumea în cap”, știind că îi este permis, dar tot așa se întâmplă și în caz contrar, cu lipsa 
libertății: copilul are experiențe mult mai ,,private” față de adevăratele trăiri ale adolescenței și astfel 
va dori să le cunoască pe acestea când va fi major, lucru care va duce la o stagnare în evoluția sa că 
adult. Va învața mult prea târziu din greșelile pe care trebuia să le aibă deja ,,trecute” în revista 
trecutului pentru a face loc altora, destinate noii perioade în care a intrat. Deci, libertatea trebuie 
acordată într-un mod echilibrat, treptat și acordarea ei nu trebuie înțeleasă greșit nici de părinți, nici 
de copii, care pentru a o primi trebuie să câștige încrederea adulților. Când limitele impuse sunt mult 
prea mari, copilul se va răzvrăti împotrivă părinților și va ajunge să se pună în pericol mult mai des 
decât dacă aceste limite ar fi mai ,,acceptabile”. 

Dacă părinții au fost un exemplu de acasă, adolescenții vor ști să facă diferența dintre bine și 
rău, vor ști să își aleagă prietenii și pe cine sau ce să evite în societate, iar astfel libertatea   le va oferi 
prețioase experiențe și trăiri de viață. Lipsa libertății, din păcate, nu îi va proteja de pericole pe 
adolescenții dornici să cunoască lumea reală, ci îi va trimite direct în mijlocul lor, în centrul tuturor 
lucrurilor de care părinții încercau să îi țină departe și atunci va fi mult prea târziu pentru a fi făcute 
alte alegeri . 
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Comoara 
              

Libertatea este una dintre cele mai de preț comori pe care le poate avea umanitatea, începând 
din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre. De aceasta au putut să beneficieze generații întregi 
de oameni, într-un fel sau altul, până ce am ajuns și noi să ne bucurăm de ea. Lipsa ei aduce în mod 
automat neliniște, frică, nesiguranță, tristețe, ba chiar și sentimenul că ești mereu controlat și bănuit că 
faci ceva nepermis. 

 În opinia mea, privarea libertății este echivalentă cu a nu avea dreptul practicării lucrurilor 
care ne aduc plăcere, respectiv impunerea unor restricții de opinie. 

Pe de-o parte, lipsa de libertate se manifestă prin absența dreptului de a mai putea practica 
lucrurile banale, de zi cu zi. Prima perioadă din viața mea în care am fost îngrădit foarte mult a fost în 
primăvara anului 2020, atunci când pandemia de COVID19 și-a făcut tot mai simțită prezența atât în 
România, cât și în multe alte țări din lume. Atunci, timp de două luni a fost instaurată starea de 
urgență prin intermediul căreia nu mai aveam voie să ies deloc din casă, decât la magazin, dar și acolo 
numai cu o declarație pe proprie răspundere. Doar simplul fapt că ieșeai din casă te putea costa destul 
de scump. Aceste luni m-au privat de la lucruri pe care le făceam în mod obișnuit. De exemplu, dacă 
înainte mergeam la școală fără interdicții, în acea perioadă trebuia să stau acasă și să fac orele online. 

 Pe de altă parte, a nu putea vorbi despre anumite lucruri, decât subversiv, reprezintă o altă 
formă de absență a libertății. Aceasta este mai accentuată în unele părți ale lumii, precum Africa, 
America Centrală și de Sud sau Asia și este datorată modului de guvernare de acolo. Dacă în unele 
țări autoritare, oamenii se pot considera norocoși că au o oarecare libertate de exprimare, în țările  
totalitare, o glumă sau un pamflet la adresa liderului național poate avea efecte halucinante. 

 În concluzie, nimeni nu ar trebui să trăiască fără libertate, dar sunt locuri unde acest lucru nu 
este cu putință și este foarte important să o apreciem, deoarece fără aceasta lumea ar trăi în lanțuri. 
     

                       Golban Alex X A 
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Îngrădirea 

Ce este lipsa libertății? Ce consecințe are? De câte feluri este? 
Ei bine, lipsa libertății este interpretată de fiecare om într-un mod diferit, în funcție de părerile 

personale, frustrări sau caracter.  
Eu consider că adevărata lipsă a libertății este atunci când nu poți să-ți iei deciziile pe cont 

propiu, nu poți să faci ce vrei, să porți ce poftești, să spui ce crezi. O situație în care nu multă lume se 
află în zilele de azi, nu-i așa?  

Încă din vremurile vechi, acum sute și mii de ani, femeile erau restricționate din a face ce 
voiau. Ca de obicei, fiecare circumstanță este diferită de la persoană la persoană. Numai că, aici 
vorbim de categorii sociale diferite, nobili și oameni de rând. 

Pe de-o parte, fiicele nobililor trebuiau să se căsătorească de cele mai multe ori cu cine 
decideau părinții lor. Nu aveau dreptul la opinie, nu puteau merge în piețe publice sau locuri pentru 
oamenii obișnuiți, trebuiau să învețe bunele maniere și titlurile nobililor din împrejurimi, să vorbească 
frumos, să poarte rochiile scumpe, dar incomode, alese de mamele lor, și să îndure multe alte lucruri 
de acest fel. Toate fetele erau obișnuite cu astfel de tratament, dar, desigur, existau unele fete care nu 
erau de acord și voiau să-și croiască singure drumul în viață. Acestea erau dezaprobate de familie, 
considerate nerecunoscătoare și rebele, iar puțina libertate pe care o aveau, le era luată. Din această 
cauză, fetele luptau tot mai mult și mai mult pentru dreptul lor la opinie și independență. Poate din 
cauza fricii sau a  dezaprobării celor din jur, fata respectivă ajungea să nu mai aibă deloc libertate. 

Femeile de rând, pe de altă parte, erau învățate cum să coase, cum să deretice casa și să aibă 
grijă de frații lor mai mici pentru a avea   experiență atunci când vor fi căsătorite. Nu erau lăsate să 
poarte pantaloni, numai rochii, și erau date în căsătorie destul de repede. În plus, nu puteau să-și 
exprime opiniile sau să facă altceva decât ce le spuneau părinții.  

În concluzie, lipsa libertății are consecințe negative, de cele mai multe ori, constrângerile fiind 
impuse cu forța, ceea ce duce la neînțelegeri și tensiuni între oameni. Cel mai bine ar fi ca părinții să 
discute cu copiii lor și să ajungă la o înțelegere într-un mod pașnic, pentru ca mărul discordiei să fie 
înlăturat. 

	 	 	 	 	 	       Moldovan Mara V B 
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Libertatea unui adolescent 

  	 Definiția libertății este posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință. 
  	 Ca adolescent te poți bucura de libertate în mai multe situații. Astfel, unii adolescenți  trebuie 
să-și   dovedească cumințenia și ascultarea sfaturilor adulților pentru a-și câștiga libertatea, în timp ce 
alții o obțin necondiționat, încă de mici, având părinți permisivi. Aceștia doresc să învețe pe propria 
lor piele libertatea și limitele ei.  
	 În primul caz, aceasta este condiționată de cât de cuminte este adolescentul, iar libertatea este 
o recompensă acordată adolescentului ascultător. Dacă adolescentul este neascultător și face lucruri 
mai puțin potrivite el va fi privat de libertate. În plus va fi și pedepsit.  
               În al doilea caz, dacă copilului i se va da libertate de mic, acesta va putea lua singur deciziile 
dorite, chiar dacă uneori sunt greșite. De multe ori acest tip de adolescenți își aleg un anturaj 
nepotrivit care îi influențează negativ, ei înțelegând greșit libertatea.   
 	  Drept urmare, adolescenții, deoarece au o experiență de viață limitată, trebuie să fie ghidați 
de părinții lor. Aceștia ar trebui să le acorde încredere limitată. Este important ca adolescentul sa aibă 
destulă libertate, astfel încât să poată să-și câștige propria experiență și să învețe să se descurce singur 
în viață, să ia singur decizii bune, Este însă nevoie, în egală măsură, de un adult care să îl îndrume, să 
îl corecteze pentru a se maturiza fără a greși foarte mult și grav. 
  

	 	 	 	 	 	 	         Hanganu Matei X A  

        Restricțiile            
                  
  Libertatea este un factor foarte important în viața fiecărei persoane. Fie ca este vorba de 
libertatea de exprimare sau cea de a acționa, omul tinde întotdeauna sa aibă control asupra libertăților 
sale. 
	 În contextul pandemiei, am putea spune ca libertatea fiecărei persoane a fost restricționată. 
Libertatea de socializare și cea motorie au fost esențiale în viața noastră încă din cele mai vechi 
timpuri, iar aceste condiții restrictive au prezentat efecte vizibile pentru o foarte lungă perioadă de 
timp. Neputința de a socializa, de a ieși afară la o plimbare sau la un suc a dăunat sănătății mentale a 
oamenilor, mai ales a tinerilor. De asemenea, obligativitatea purtării măștii sanitare, de protecție 
împotriva virusului, a dus la scăderea dramatică a stimei de sine. 
	 Fiecare persoană a tins totdeauna la libertate, însă nu mereu aceasta a fost și posibilă. Astfel, și 
războaiele pot constrânge libertatea omului. Frica și agitația duc la creșterea dorinței de protecție, 
motiv pentru care oamenii decid să stea ascunși, libertatea fiind, din nou, condiționată. 
	 În concluzie, libertatea este un element esențial în viața fiecărui individ, deoarece, fără 
aceasta, viața nu ar putea avea frumusețe și culoare. Libertatea ne oferă mereu o stare de bucurie, 
motiv pentru care trebuie să profităm de ea și să facem tot posibilul pentru a nu o pierde. 

Mălai Raluca X C 
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Noaptea amintirilor 

Noaptea amintirilor străine  

Curge și acum prin vine, 

Întuneric sau pasiune 

Nu mai știm cum i se spune? 

O doamnă cu ochi albaștri  

Îmi spune că între aștri 

A plecat gândirea mea 

Oare ce o fi cu ea? 

Cum a fost chiar cu putință  

După o așa mare dorință 

Și după un car de voință  

Să existe suferință? 

Stau acum și mă gândesc  

Oare cât am să trăiesc, 

Fără zâmbetul ceresc,  

Fără chipul îngeresc. 

Timpul zboară, trece-o lună, 

A plecat într-o furtună. 

Numai vine și condamnă 

Margareta cea de toamnă. 

         Albu Cristian VIII A 
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Războiul din Exterior 

 Cauzele Războiului: 

	 Totul a început cu dorința Ucrainei de a intra în NATO, dorința de a putea asigura țării lor 
pace. Dat fiind faptul că NATO este o alianță uriașă, poate cea mai mare și cea mai puternică alianță 
din toată istoria, dacă Ucraina ar fi ajuns să facă parte din NATO, acesteia i-ar fi fost asigurat ajutorul 
altor țări partenere în cazul unui atac. Din păcate, conducătorul Rusiei, Vladimir Putin, nu a acceptat 
ideea că Ucraina, țară vecină cu care Rusia are o istorie lungă, să facă parte din NATO. Argumentul 
acestuia a fost că: „Amenințarea cu care ne confruntăm este apariția de arme nucleare în Ucraina. 
Este o amenințare strategică pentru noi. Este important pentru noi să menționăm că dacă acest lucru 
se va întâmpla, Moscova vă ajunge o țintă directă, de aceea vom lua tot acest subiect foarte în serios’’ 
a spus liderul de la Kremlin. Că să înțelegem mai ușor acest așa-zis argument, lui Putin îi este frică din 
cauză că puterile NATO ar putea ajunge prea aproape de țara lui daca Ucraina ar deveni membră. 

	 Ce legătură au aceste două țări? (Istoria Ucraina-Rusia) 

	 La mijlocul secolului al XVII apare Imperiul Rus (Imperiul Țarist). Acesta cucerește toată 
zona de est a Ucrainei până la râul Nipru (astăzi această zonă este jumătatea Ucrainei dinspre Rusia). 
După dispariția Regatului Poloniei, la sfârșitul secolului al XVII-lea, o bună parte din Ucraina de la 
Vest de Nipru a fost cucerită și, ulterior, încorporată în Imperiul Țarist, iar câteva dintre orașe și sate 
au fost lipite de Imperiul Habsburgic. În 1918, după revoluția bolșevică, se putea vorbi despre apariția 
primului stat ucrainean modern și independent, iar peste câteva luni se putea vorbi chiar despre două 
state, unul pe fostele ruine ale Imperiului Rus și altul în Vest, în zona Austro-Ungară. Din păcate, 
niciunul nu a rezistat prea mult, pentru că statele învecinate doreau victorie, iar provinciile locuite de 
ucraineni au fost împărțite în Polonia, Cehoslovacia și chiar România. Mare parte din provincii au fost 
cucerite de Armata Roșie care a instituit Republica Socialistă Sovietică Ucraineană. Acest stat a fost 
inclus în URSS în 1922, devenind unul dintre pilonii primului stat comunist din istorie. După mai 
multe împotriviri la modul în care Stalin conducea URSS și după multe încercări ale oamenilor, în 
special a ucrainenilor de a opri colectivizarea pământurilor oamenilor, Stalin a decis că ucrainenii 
trebuie pedepsiți aspru pentru împotrivirea la sistemul comunist. Stalin a ordonat continuarea cu 
duritate a procesului de colectivizare și, în special, cota de produse agricole pe care țăranii trebuiau să 
le predea autorităților. După recucerirea Ucrainei de către Armata Roșie în 1943-1944, locuitorii au 
fost priviți cu suspiciune de către autoritățile comuniste, deoarece îi bănuiau de lipsă de loialitate față 
de URSS și de colaborare cu fasciștii. În Al Doilea Război Mondial, sute de mii de ucraineni și nu 
numai au fost trimiși în Siberia și în multe alte locuri îndepărtate în lagăre de concentrare, închisori și 
așa mai departe. După Al Doilea Război Mondial și căderea URSS-ului, Ucraina a devenit stat 
independent. 

	 Părere personală: 

	 În opinia mea, acest conflict militar și politic este fără noimă și fară un înțeles exact al 
situației. Multă lume este confuză și la fel de multa lume cunoaște informații false în legătură cu acest 
subiect. Eu personal cred că dețin destule informații adevărate, ȋncât să pot să îmi exprim părerea mai 
departe publicului. După părerea mea, Ucraina este în mare parte nevinovată, aceasta dorind doar să 
își asigure siguranță prin aderarea la o alianță mare. Liderul Vladimir Putin nu trebuia să reacționeze 
așa și, în special, să nu producă atât de multă frica și atâția morți nevinovați. După cum unii dintre voi 
probabil știți, într-un război nu este permis să ataci civili, iar acest lucru a fost încălcat, la fel cum a 
fost încălcat și în Al Doilea Război Mondial. Mai grav este că în Rusia, majoritatea populației habar 
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nu are ce se întâmplă în exteriorul și interiorul țării, deoarece continuă să fie mințiți sau șantajați prin 
diferite mijloace. Prima minciună pe care Putin o zice publicului rus este că operațiunea de război este 
de fapt o operațiune de salvare a Ucrainei de sub conducerea liderilor “fasciști”. Bineînțeles că acest 
lucru este un neadevar pentru că toată lumea știe că ceea ce se întâmplă în Ucraina nu este o 
operațiune de salvare. În al doilea rând, mulți tineri și oameni în general, sunt trimiși cu forța în 
război sau sunt mințiți că sunt duși într-un exercițiu când de fapt ei se duc să își atace vecinii și nici 
măcar nu cunosc motivul pentru care fac asta. Cred că acest război nu o să ducă nici la un Al Treilea 
Război Mondial, dar nici Rusia nu o să cucerească Ucraina. Cred, în schimb, cu tărie, este că Rusia o 
să piardă războiul. Poate nu o să aibă atâtea decese, dar Putin o să fie condamnat din cauza crimelor 
de război și Rusia o să dea faliment pentru că nu se mai investesc bani în țară din cauza unei alegeri 
greșite ale lui Putin. 

         Mara Samoilă VII A 

Războiul Ruso-Ucrainian-2022 

	 Part I (Începutul Războiului 17 Februarie-5 Martie 2022) 

	 "Slava Ucraini!" (Glory to Ukraine) este termenul folosit de ucraineni după începerea 
războiului Ruso-Ucrainean, pentru a arăta că țara nu va ceda. De ce?  

	 Înainte de a răspunde la această întrebare, trebuie să știm că Vladimir Putin a afirmat 3 
lucruri după ce a dat ordinul de atac: 

1) Ucraina aparține Rusiei 

2) Ucraina este manipulată de Vest 

3) Neo-naziștii conduc țara (Zelenski) 

	 În primul rând, prima afiramție a lui Putin este falsă, deoarece statul a fost declarat 
independent in 1991. Deși Ucraina are multe în comun cu Rusia, ea are cultura proprie. 

	 În al doilea rând, cu expansiunea NATO-ului care este din ce în ce mai aproape de granițele 
Rusiei, Putin a venit cu ideea că NATO nu este o alianță "defensivă", ci este o alianță unită pentru a 
distruge Rusia și toți oamenii care vorbesc Rusa (acestea fiind cuvintele lui). 

	 Nu in ultimul rând, Putin a mai spus că neo-naziștii conduc țara - acesta referindu-se la 
Zelenski - deși el în acest moment luptă pentru țara sa alături de oamenii lui. 

	 Tot el mai spune ca ucrainenii au fost hipnotizați de acesta, iar o invazie a țării le-ar lumina 
mințile și ar realiza că Rusia este cea care are dreptate. 

	 Până în cea de-a treia zi a invaziei, civilii ruși au crezut aceste lucruri, dar cu înaintarea 
trupelor rusești în Ucraina, au observat că ucrainenii nu se aliază cu Rusia, ci își apără țara cu viața 
lor - așa de mulți civiliă s-au alăturat armatei, încât Ucraina a rămas fără arme de rezervă. Chiar si 
Zelenski s-a  alăturat acestei lupte. Tot el a postat pe Twitter un videoclip în care spunea unde se afla și 
că îi așteaptă pe ruși in Kiev, ceea ce i-a făcut pe aceștia să aibă dubii în privința lui Putin. După ce 
NATO a donat arme, mâncare și multe altele pentru Ucraina, oamenii au realizat că Putin i-a mințit, 
iar protestele au început peste tot în lume, chiar și în Rusia, unde sancțiunile sunt mai severe ca în alte 
țări.  
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	 Nu în ultimul rând, Vladimir Putin a spus că "ucrainenii sunt frații noștri", ceea ce este destul 
de adevărat, știind că aproape fiecare rus are un prieten sau rudă ucraineană. Din această cauză, 
moralul rușilor scade, deoarece ei își atacă frații, iar protestele devin din ce în ce mai mari și mai 
multe. 

	 În ultimul rând, președintele Rusiei spune că el invadează această țară deoarece el crede că 
ucrainenii sunt captivi, iar această invazie îi va elibera. Putin a avertizat că el poate sa impună 
următoarea lege marțială, care va face ca fiecare cetățean rus peste 16 ani sa intre în armată și din 
această cauză rușii pleacă din țară, biletele de avion ajungând acum până la  10.000$. 

	 Revenind la întrebarea de dinainte "De ce?", moralul soldaților ruși este scăzut, deoarece au 
trebuit să-și atace ”familia” din altă țară, ei neștiind încotro se duc (lor nu li s-a spus că invadează 
Ucraina, ci chiar li s-a spus că sunt doar într-un “antrenament militar”). Ei nu își doresc război, doar 
să se întoarcă acasă. 

	 În opinia mea, Vladimir Putin nu va câstiga acest război din multe motive, unul dintre el fiind 
că Rusia nici măcar nu are suficiente trupe pentru a cuceri tot pământul Ucrainei, ceea ce face 
Ucraina destul de ușor de apărat. Acest război este nejustificat, iar Putin continuă să ne umple de 
minciuni. 

Slava Ukraini! 

"I need ammunition, not a ride"-Zelenski 

Kozma-Maries Gabriel IX A 

She is more than a body 

• Încă de la începutul erei noastre au fost stabilite caracteristicile femeii, rolul acesteia fiind unul 
decorativ, estetic pentru a satisface plăcerile bărbatului, pe când aspectul masculinității era 
definit ,,putin mai frumos ca dracu”. 

• Perioada Renașterii aduce o sumbră realitate asupra trucurilor de înfrumusețare exagerate la 
care femeile apelau pentru a atinge standardele impuse de societatea vremii- de la folosirea în 

exces a unui amestec de plumb și oțet pentru a avea 
un aspect de porțelan până la punerea de lipitori pe 
urechi care trăgeau sângele din zona feței oferindu-
le astfel paloarea și chiar scoaterea unor coaste, fapt 
ce ducea la un efect de talie minusculă. 

• În zilele noastre, integrarea în societate se bazează 
pe standardele de frumusețe ce iau amploare încă 
de la vârste fragede. Fete de doisprezece ani se simt 
atât de complexate de aspectul lor fizic, încât ajung 
să își pună șosete în sutiene sau să folosească 
produse de make-up într-un mod excesiv, doar 
pentru că partea așa numită „bărbătească” impune 
aspectul Kylie Jenner. La vârsta adolescenței, fetele 
își caută validarea în opiniile băieților, fapt ce duce 
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la scăderea stimei de sine și a valorilor morale, aspecte atât de importante, dar neglijate de 
imaturitatea vârstei. Fiind fată, ești învățată de mică 
cum trebuie să arăți, cum trebuie să te comporți, cum 
trebuie să fii, vorbe și îndemnuri ce vin din partea 
oamenilor din jur. 

•  Considerăm că trebuie să fim perfecte când, de fapt, 
în spatele acestei încercări, se află o multitudine de 
complexe care nu își au rostul... 

CORPUL TĂU NU TE DEFINEȘTE! 

 

• Luând în considerare toate aceste 
aspecte pe care o fată trebuie să le 
urmeze, îți vom spune că în această 
viață nu poți să fii perfectă. Nu îți dori 
să fii acceptată în societate doar pentru 
felul în care arăți. Ești o femeie, nu un 
corp. Ești un om, nu un manechin. 
Frumusețea este relativă, fapt din care 
deducem că nu există o definiție clară a 
acesteia. În lumea asta nu există 
strălucire imaculată sau absolut fără 
prejudecată. Cu alte cuvinte, nu poți să 
ceri perfecțiune într-o lume imperfectă. 
Trebuie să îți cunoști adevărata valoare 
care nu constă în aspectul fizic. Nu 
încerca să te schimbi pe tine doar pentru a te simți mai bine, deoarece iubirea de sine 
înseamnă să te accepți așa cum ești, indiferent de cerințele pe care le au standardele din ziua 
de azi. 

 

• Having stretch marks, body hair, cellulite, acnee, being overweight, underweight or others 
doesn’t make you less worthy of  love. 

În concluzie, fata mea, iubește-te așa cum ești!!!     
Ruja Giulia, Zah Carina IX C 
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Revoluția industrială 

Ne curge oțelul fierbinte prin trupuri,  
Forjat în piept, între plămâni și coaste, 

Străbate, topit, vene de sticlă 
Din oameni triști de porțelan. 

Iar ele nu crapă, ca-ntr-un cântec stupid 
Pentru copii, care-i învață că realitatea 

Nu-i o sumă de logice consecințe, 
Ci minciuni prin aburii motorului. 

Sub cerul vopsit cu cărbunele negru, 
Si presiune atmosferică, plămânii ard. 

Nu-i nevoie să învățăm să zăcem 
Căci știm instinctual întunericul minții 

Unde așteaptă lanțuri de oțel forjat 
Zdrăngănind a sticlă și a porțelan. 

Gligor Amalia X C 
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Ușa ferecată 
Era o dimineață senină de primăvară. Razele blânde ale soarelui mângâiau fereastra camerei 

mele, încercand parcă sa îmi dea o dulce deșteptare. Era timpul să mă trezesc și să mă pregătesc de 
mers la școală. 
	 Am început cu pregătirile de dimineață, dar parcă nu reușeam să mă mobilizez ca de obicei. 
Când în sfârșit eram gata să ies din casă, am constatat cu stupoare ca ușa casei nu se mai deschidea. 
Nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat... Am încercat cu putere sa răsucesc cheia în ușă, dar aceasta s-a 
rupt. Cuprins de panică, am început să trag de ușă, moment în care am observat un bilet la picioarele 
mele. Pe el scria că începând din acel moment, din cauza unui virus ucigător care a pus stăpânire pe 
întregul oraș, nimeni nu mai avea voie să iasă din casă. Mâncarea și lucrurile esențiale vor fi livrate de 
o dronă în baza unor programări stricte. 
	 Am rămas împietrit. Preț de câteva momente nu am putut să mă mișc sau să scot vreun 
cuvânt. După ce mi-am revenit din șoc, gândurile îmi săgetau mintea. Nu puteam să înțeleg că, 
practic, voi sta în casă ca într-o închisoare. Asta însemna că nu voi mai putea merge la școală, nu voi 
mai putea să mă întâlnesc cu prietenii mei, nu ne vom mai putea juca în parc și nu voi mai putea să 
merg la activitățile mele preferate. Deci nu voi mai avea libertate! 
	 Am început să plâng. Am revenit în camera mea și m-am așezat la calculator, cu gândul să mă 
joc Minecraft. De obicei, nu mă mai săturam de acest joc, dar acum părea plictisitor.   Am încercat să 
găsesc ceva interesant de făcut în casă, dar adevărul era că tot ce voiam să fac era să mă joc afară cu 
prietenii mei. Erau dați când aș fi dat orice să mai pot lenevi în pat sau, pur și simplu, să nu mă duc la 
școală și să stau în casă fără să fac nimic. Dar acum acest lucru mă îngrozea. 
	 M-am dus la fereastră și am început să mă uit la cerul nesfârșit, care mi se părea că nu fusese 
niciodată mai senin și mai albastru... În acel moment mi-am dat seama că nimeni nu se bucură de 
câtă libertate are până când nu o pierde. 
	 În timp ce mă frământau aceste gânduri, am auzit glasul mamei care mi-a șoptit să mă trezesc 
și să mă pregătesc pentru școală. Am deschis ochii mari și când am văzut chipul blând al celei care mi-
a dat viață, am înțeles că totul a fost doar un vis. Am sărit din pat și am alergat la ușa casei, pe care am 
deschis-o fericit. Nu era ferecată! 
	 M-am pregătit pentru școală mai vesel ca niciodată. Ardeam de nerăbdare să mă întâlnesc cu 
colegii mei de clasă și să ne jucăm în pauze jocurile noastre preferate. A fost un vis pe care cu greu îl 
voi uita. 

        Cârje Andrei V B 
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Limbi Străine 

 Fashion as a social equalizing tool 

 Fashion is, by far, one of  the most controversial industries, followed closely by the film 
industry. For many years now, fashion has been promoted by using thin and long bodies, clearly not 
following the “most-common-seen-body-types”, which can be misleading. It’s a toxic industry, like it or 
not, starting with how it affects nature, all the way to the people’s mentalities. When it comes to 
nature, we are talking about mass production, which is followed closely by tons of  materials being 
used, machines constantly running and people working hundreds of  hours. Since there are so many 
machines working all the time and so many tons of  materials being used, we are not only talking about 
the fumes eliminated in the atmosphere, but about the material waste, that can end up everywhere. 
Also, consider the toxic fumes coming from the dye, or anywhere in nature, from landfills to random 
places! 

	 Excluding the horrible and hidden part of  fashion, this industry can be used, as a great social 
equalization tool, and I am talking about uniforms, patterns and colors. No matter the place you 
might be working at, a uniform will, 90% of  the times, be required, used to humble you and make you 
see that you are not so different from others. Starting with schools, all the way to shops, business 
buildings or ceremonies, fashion can be used to define the brain power and not the looks. 
HOWEVER, the way you dress does not affect the way your brain power and the way you think, do 
your job, send an email or read. Our world, especially nowadays, is based more on diversity than 
everyone or everything. I, personally, don’t find it normal that just because I wear the same uniformed 
as someone, to be give the status as “equal” or “the same”. If  a certain business requires a formal 
etiquette, they shouldn’t force a certain color or patter (here I am talking about the idea that woman 
should wear skirts and a jacket, not giving them the possibility of  wearing pants and a jacket). As a 
good of  a social equalizing tool fashion might be, it is a tool that should not be used in our modern 
society.  

	 Another controversial subject is the uniforms in schools. I encountered this problem when I 
was in the first or second grade, a problem that blew my mind. From the kindergarten, a place where 
your parents were dressing you as they pleased and how you liked it, you were suddenly hit by a system 
that only allowed you to wear the school’s color and a uniform. That is a big change to any kind, 
suddenly being force to follow a pattern. As a girl, his might be a big hit; from wearing everything you 
wanted (pants, dresses, skirts, you name it) to have to wear a sundress, not being given the possibility to 
wear a vest, like the boys, because “you are a girl and you have to be feminine”. A girl should be able 
to dress however she likes and not be forced to wear a dress and not be given the possibility to wear 
something else, like I said earlier, a vest. The schools should be more open, acknowledge the problem 
and find a better solution.  

	 Moreover, a few weeks ago I was with my mother at a store, and I was very excited about 
trying on a dress. I am well aware by my not so common body type, judging by my big rib-cage and 
high hips, but I was optimistic. So I grabbed a size S and a size M of  the same dress; the M was too 
big (even though the dress was made of  a stretchy material), the S was way too small, I could barely 
get in - Situations like this knock off  people’s morale, giving off  the impression that there might be 
something wrong about your body type. Fashion is a repetitive industry, that even though it brings joy 
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to the people and lots of  money to the creators, it is very destructive, not only to the planet, but on the 
humans as well, that can most of  the times, make you feel like you might need a bigger size or make 
others think of  you badly, judging you by your style or uniform.  

Ilinca Onet X C 

Lifted Veil 

The inaudible existence 

Left the world with persistence. 

It dawned with an eerie emotion 

And, at long last, led to commotion. 

Tranquil panic in all of  its mighty glory 

Shall rule the days with only a story. 

Leastwise, the peaceful spirit. 

For they know this visit. 

Tormented by relentless tidings, 

Dreading such mental sightings, 

We are to be excused? 

For the potential we misused. 

We slay our own empathy 

Darkling with justified ecstasy 

We rend evanescent society 

In place they bring anxiety. 

Illuded humanity 

Is what seems 

Albeit with far calamity 

Nature proceeds. 

A factor as such, 

Not thought about much, 
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Ephemeral presence 

Leaves us with its essence. 

Malefic though it may be, 

Only thee can see 

There is left no lenity 

It transcended to horrible glee. 

Costin Alexa XII B 

Oh poet 

Oh poet, my sweet poet, 

Why do you show up uninvited? 

Why do you bring your charm, spark, show, 

Right when I start to doze? 

Why do you give me ideas, 

But no right words to fit? 

Do you hate me? Do I frighten you? 

Oh poet, my sweet poet,  

I see you shy away,   

Whenever I read our play. 

But poet, my sweet poet,  

You read my mind with ease. 

Let me read yours, 

So we can be at peace. 

Gârlea Lavinia VIII A 
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Rain 

Rain. 

Beautiful rain. 

You bring my worst  

And so my ink flows. 

You bring my best 

And so I rest. 

I look upon you 

Too afraid to touch you, 

For you are a saviour  

But also a pretty war, 

Untied with thousands of  stories 

Hidden in thunder’s core. 

Will you share them with your drops 

Or hide them in the skies? 

Will you keep them safe 

Or let them flow with light? 

Let them flow, let them hide, 

Rain, oh, beautiful rain, 

You bring my worst 

And so the ink flows. 

Gârlea Lavinia VIII A 
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Chasing 

The early morning greeted them with a dense layer of  white, milky fog. It was windy, but it 
didn't feel like anything other than a breeze, but it was chilly to the bone. They were shivering even 
before they reached the city's gates. The sun would not shine on them for another three hours, and the 
route would lead them into a forest, from cool weather to cold and damp. Their cloaks' wide hoods 
were large enough to cover their heads, and the masks on their faces were keeping as much heath in as 
they could before becoming moist from condensation. 

The silence of  the woods was almost unsettling. Everyone was rigid and uneasy. There was 
still the solitary howl of  a lone wolf  and the hoot of  an owl from time to time, but nothing else. The 
five riders embraced the sun with open arms. They all got off  their horses as the first rays emerged, 
and Roderyk and Endellion lit five yellow candles in a circle. They sat in quiet till the sun went above 
the horizon line, mumbling and whispering their morning prayers. That was the one time they felt like 
normal people, with normal lives and jobs. It was like a hole in each of  their hearts had been filled, 
and a huge boulder had been removed from their lungs. The three God's where always attentive to 
their needs, prayers, and requests. 

The road was long and quite, strangely empty. It was a Monday, which brings, most of  the 
times, hundreds of  people in the Golden Market; but not today. To make the day pass faster, there 
were times when Rycimer would challenge them to a quick horse race, to a point in the distance, like a 
tree or a conglomeration of  rocks. Endellion would win most of  the times, for the other’s 
disappointing, and her horse’s joy, since he received for every win a treat, consistent of  either an apple 
or a half  of  carrot. Vorochk was the one leading once they walked off  the road, using his intensified 
senses to pick up on the three mercenaries. When the sun was right above their heads, it was time for 
their second stop, where other five candles were lit, but this time the candles were a light blue. They 
prayed for the Sky God the same way they prayed at the Sun God; in silence, everyone in a circle 
around the candles.  

Vorochk was the one to catch their food for the evening, consistent of  2 big fat rabbits. 

“Vorochk, my dear, you are horrible at skinning animals, let Rycimer do it.” 

“But I don’t want to do it,” the young man said, both annoyed and pissed off. 

“If  I allow Vorochk do it, not only we won’t have what to eat, but not have furs to sell. Be 
happy your talents are being appreciated.” 

The two guys continued to argue until they both dropped it and Rycimer took the rabbits and 
began working on them. Kalista and Endellion, on the other hand, were discussing the next night's 
sky, the nearest planet, and the constellations. The night sky was spectacular, even if  it was frightening 
and unsettling for others. Every night, it shone a deep blue, and because it was the warm cycle, 
Khamahc, also known as the Blue Planet, was fully visible; the big star, which was already near to 
Mahakav, their home planet, was even closer than before. Every night, the night sky put on a 
spectacular display, with cosmic-dust migrations adding a tinge of  purple to the blue night sky. Even 
though they didn’t have time for mostly anything besides their daily routs and job, sometimes, the 
group would borrow astronomy books and while waiting for their victims to come home or arrive at a 
certain location, they would lose their time and escape their cruel reality by sinking in the old texts and 
mostly-whipped off  drawings.  

“Do you actually think we’ll catch them?” 
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Pandemie 

Libertatea 
             Libertatea după definiție este posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință, lipsa 
a oricărei constrângeri în realizarea dorințelor proprii, în desfășurarea unei acțiuni, a unei activități. 
Totodată este și un concept despre care fiecare are o viziune diferită. Pentru un om închis la închisoare 
libertatea înseamnă altceva decât ceea ce înseamnă pentru mine. Cineva care a stat închis în 
închisoare 20 de ani prețuiește libertatea sa de mișcare mai mult decât poate o prețuiesc eu. Totuși și 
pentru mine și pentru cel închis libertatea este un lucru de mare preț. Fiecare are o viziune diferită 
despre libertate datorită experiențele fiecăruia de viață si de caracterul fiecăruia. De exemplu, cineva 
care trăiește într-o țară din care nu poate ieși, viziunea lui despre libertatea de mișcare este diferită, 
această libertate limitându-se doar la spațiul țarii sale. Pe când cineva care poate călători in toată 
lumea libertatea sa de mișcare este mai largă. De exemplu, unora le este suficient să poată circula doar 
în țara lor, pe când alți au nevoie să vadă multe alte țarii. 
	 În aceste vremuri libertatea de mișcare ne-a fost restricționată ,nu am mai putut circula așa 
liber precum înainte si pe mine, personal, m-a afectat. În timpul carantinei, si mai ales, după aveam 
nevoie să umblu să văd lume, să vad peisaje noi, să pot descoperi locuri nevizitate. Am și făcut-o în 
măsura în care am putut și am descoperit că am o țară plină de peisaje frumoase, de oameni buni la 
suflet, orașe pline de istorie, lucruri pe care le-am prețuit mai mult după o perioada de stat mult în 
casă. Mi-am dat seama că numai când cineva îți ia libertatea realizezi ce importanta e și când o ai cât 
de mult trebuie să o prețuiești. 
	 Am citit de curând o carte « 20 de ani în Siberia - Amintiri din viața » ,amintirile lui Anița 
Nandriș-Cudla în care aceasta povestea cum a fost deportată în Siberia cu cei trei copii ai ei și cum au 
reușit să supraviețuiască (vă recomand să o citiți).Este un pasaj în care ea descrie cum fratele său a 
avut curajul sâ își părăsească familia și gospodaria pentru a pleca din satul lor care a fost ocupat de 
moscali (adica sovietici) pentru a trece granița in Romania unde știa că va fi liber. Acest frate a prețuit 
mai mult libertatea decât familia.Trebuie să ne dăm seama de faptul că trăim într-o țară unde avem 
drepturi: putem circula liber, putem să ne exprimăm opinia fără ca să fim închiși… Trebuie totuși să 
ne luptăm pentru a le pastra. 
	 Există mai multe feluri de libertate: libertatea de mișcare, libertatea de exprimare si libertatea 
de gândire. Toate cele trei sunt importante, depinde in ce măsură le ai, și le conștientizezi. Libertatea 
de gândire toată lumea o are căci încă nu s-a ajuns să putem citi gândurile celorlați, deci fiecare poate 
gândi ce vrea despre orice.  Totodată această libertate de gândire este și ea într-un fel restricționată: 
oameni pot fi influențati sau chiar manipulați astfel încât să nu aibă o proprie părere despre o 
problemă ci să le fie indusă una.De aceea cred că trebuie să ne gândim bine înainte să ne facem o 
părere despre orice,să ne informăm bine din mai multe surse, apoi să decidem care se apropie de 
realitatea obiectivă ,de adevăr. Mai este și libertatea de exprimare pe care nu toată lumea o are, în 
țările în care la putere sunt dictatori,de exemplu,cetățeni nu își pot expune liber părerea mai ales dacă 
este împotriva dictaturii. 
	 Mie personal îmi plac dezbaterile (să particip sau chiar să mă implic)mai ales când este vorba 
de anumite probleme care mă ating și pe mine,îmi place să îmi expun opinia si să dau argumente,dar 
și să ascult ce are de zis cel din fața mea mă interesează, căci poate îmi schimb părerea mea datorită 
argumentelor lui.Aceste dezbateri nu ar avea loc dacă am trăi într-o țară unde libertatea de exprimare 
este interzisă din diferite motive,asta conducând la faptul că oameni din acele țarii au sau trebuie să 
aibă aceeași părere mai ales când vine vorba despre probleme delicate. 
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	 În același timp restricționarea oricăriua dintre aceste libertăți este un act împotriva ființei 
omenești, deoarece fiecare are dreptul să le aibă. Fiecare om este unic, pot exista mai multe opinii, 
mai multe feluri de a vedea adevărul, nu un singur fel de a gândi, tocmai de aceea dezbaterile sunt 
frumoase. Fiecare își expune opinia cu argumente și impreună poate ajung la o concluzie comună. 
Dezbaterile sunt un moment propice de a afla cum gândește celălalt și poate înveți și lucruri noi. 

	 Libertatea cred ar trebui să și-o manifeste fiecare, să nu fie restricționată din afară. Fiecare 
avand un caracter propriu ,anumite opinii și gânduri unice si nefiind toți identici,datorită acestei 
multitudini de viziuni constatăm frumusețea acestei lumi. Trebuie să fie respectat acest drept al 
fiecăruia de a avea libertăți. 
	 Libertatea nu poate fi ingradită. 

                                                                                                                       Blaga Sofia XI A  

Libertatea	  
 Cred că una dintre caracteristicile elementare care definește omenirea este dorința de a fii 

liber, nevoia de a avea o alegere, de a face o diferență, de a nu fii controlat. Libertatea, în sine, este 
însă un concept foarte abstract, omul fiind incapabil să ajungă la libertatea supremă. De când ne 
naștem, suntem condiționați să trăim într-o anumită perioadă de timp, într-un anumit mediu și cel 
mai important într-un corp, care, deși nu ne gândim la el ca la un obstacol deoarece este singura 
modalitate prin care am experimentat viața și nu ne-am putea imagina cum altfel am putea trăi, este 
dovada care ilustrează că nu avem libertatea să ne alegem destinul sau felul în care experimentăm 
lucrurile. Nevoile fizice, de hrană, adăpost etc, chiar dacă nu ne îngreunează viața, ne obligă să trăim 
in concordanță cu nevoile trupului. Nu avem libertatea de a experimenta viața în alt fel decât prin 
simțurile noastre, astfel nu avem cum să simțim cum un orb, o furnică sau o ființă diferită trăiește și 
simte viața, putem numai să ne imaginăm.  

     	 Libertatea poate fii categorizată în 2 feluri: libertate externă și libertate internă. Libertatea 
externă este tot ceea ce oamenii pot controla, este: libertatea de exprimare, de gândire, libertatea la 
propriile alegeri, pe scurt, drepturile omului. Din păcate, chiar dacă sperăm și încercăm să 
îmbunătățim lucrurile, nu toată lumea are aceeași libertate, nu toată lumea are aceleași oportunități 
sau drepturi, oamenii sunt tratați diferit în funcție de criterii pe care nu le pot controla(cum ar fii 
genul, rasa, etnia, familia în care au crescut, etc.) , de ex: în unele locuri de muncă femeile sunt plătite 
mai puțin când depun același efort ca bărbății , sau un copil este tratat diferit de profesori din cauza 
culorii pielii. Oamenii sunt victima propriului destin, având mai puține oportunități sau libertate de 
alegere, din cauza discriminării pe care o experimentează. Omul dorește libertate, dar singura 
modalitate de obținere a libertății este să acorzi libertate altora, libertate nu numai în a-și face 
propriile decizii, ci și în respectarea diferențelor dintre noi și în acceptarea necondiționată a 
acestora.         

    	 Nu în ultimul rând, libertatea interioară este,   o parte foarte importantă sau chiar cea mai 
importantă parte din conceptul de libertate. Un bun exemplu este cel al unui stăpân cu un sclav, Care 
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dintre cei doi este mai liber dacă stăpânul nu poate trăi fară sclavi? În viața aceasta, nu contează atât 
de mult ce se întâmplă în exterior, ci mai mult reacția interioară sau perspectiva pe care o ai asupra 
situației. Creierul nostru are un tipar, fiecare gând sau acțiune pe care o faci a fost facută sau gândită 
deja de altcineva, de când suntem mici învățăm găndurile, vorbele și comportamentele celor din jur și 
le interiorizăm, aceste gânduri devin ghidul nostru, vocea narativă care te ghidează pe timpul vieții, 
astfel devenim sclavii propriei minții. Desigur, pentru mulți această voce este una critică și pesimistă, 
este motivul pentru care multi dintre noi suferă de încredere in sine scazută. Această programare a 
minții este ca o închisoare, deoarece oricât de bună ar fi situația exterioară, mintea ta nu va fii 
niciodată satisfăcută (poți să fii cel mai bogat om de pe planetă, dar asta nu o să te facă să te simți mai 
bine despre tine însuți). În același mod poți să fii fericit oricât de rea ar fi situația exterioară. Cheia în a 
fii liber este de a lăsa deoparte toate prejudecățiile și fricile și de a accepta ceea ce nu poți să schimbi. 
Această mentalitate nu este echivalentă cu a lăsa totul pe mâna destinului și a nu face nimic, din 
contră, cheia către libertate este în a face tot ceea ce poți, de a prelua controlul asupra lucrurilor pe 
care le poti schimba,fără teama de eșec, iar a fii conștient și a nu te opune lucrurilor pe care nu le poți 
schimba (mentalitate stoicească). Astfel, nu trebuie să iți bazezi valoarea proprie pe rezultatele pe care 
le ai, pe opiniile altora, sau pe ce se întâmplă în exterior. Libertatea omului nu este neapărat dictata de 
starea materiala exterioara, ci de ce se afla în interiorul acestuia. 

     	 În concluzie, Libertatea este o stare instabilă -un sentiment- la fel ca și fericirea, pe care poți să 
înveți cum să o cultivezi. 

Covaci Alexia, 10B 
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Air Up 
    

	 Pandemia a fost o perioadă dificilă pentru fiecare dintre noi, perioadă care ne-a scos din 
rutina noastră și ne-a provocat să încercăm lucruri noi. Deși am trecut prin vremuri dificile, unii și-au 
găsit curajul de a încerca lucruri noi și de a-i ajuta pe cei aflați în impas. Răzvan Crețu, fost elev al 
Liceului Teoretic Lucian Blaga, a dat dovadă de un astfel de curaj, folosindu-și bagajul de deprinderi 
pentru a crea un dispozitiv care să vină în ajutorul persoanelor bolnave de Covid-19. Deși el nu a mai 
lucrat în aceste maniere înainte, împreună cu prieteni săi, s-au mobilizat pentru a găsi o soluție 
eficientă în această criză.  

   	 Răzvan este student la robotică și are o experiență de 2 ani în startup-uri de sănătate ca și 
fondator. Se descrie pe sine ca fiind o persoană care învață din eșecuri și căruia îi face plăcere să-și 
aplice cunoștințele din viața de zi cu zi în diferite proiecte pe care le desfășoară. Totodată îi place să 
abordeze mereu domenii noi și după spusele sale “să fiu tot timpul cel mai puțin experimentat dintr-o 
cameră”.   Sulighetean Cristian tot student de robotica, este un tânăr cu experiență în dezvoltarea 
sistemelor de automatizare industrială. Pasiunea sa este să dezvolte algoritmi de machine vision în 
Python pentru a ajuta roboții să prindă viață. Gal Daniel este absolvent al facultății de Construcții de 
Mașini și student masterand la Proiectare asistată de calculator a sistemelor de fabricație. Are o 
experiență vastă în proiectarea sistemelor mecanice și a printarii 3D dobândită în urma proiectelor 
dezvoltate. Pasiunea sa reprezintă tot ce este legat de domeniul tehnic și mereu curiozitatea îi este 
stârnită de noile tehnologii. Părpăriță Mihai are studii de licență în inginerie mecanică, studii 
masterale în inginerie aerospațială- experiență în proiectarea sistemelor mecanice, a sistemelor 
electrice, experiență privind realizarea sistemelor mecatronice, experiență în proiectarea și realizarea 
structurilor din materiale compozite. Flavius Matis este și el Absolvent al Universității Tehnice din 
Cluj-Napoca cu o experiență de peste 10 ani în software development și tehnologii web. Co-fondator a 
2 startup-uri, îi place să se implice și să ajute la dezvoltarea sau promovarea oricărui tip de proiect 
care poate avea un impact pozitiv în societate. Ahmed El Astal este student la medicină în anul 5, la 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca și paramedic cu experiență, 
având 4 ani de voluntariat în Medicină de Urgență. A dobândit abilități precum: managementul 
pacienților critici, tratamentul bolilor acute, noțiuni de terapie intensivă și capacitate de muncă în 
echipă și sub presiune, la fel și abilități chirurgicale de bază: dezinfecția și sutura plăgilor, 
familiarizarea cu materialele și instrumentele chirurgicale, învățarea principiilor de asepsie și 
antisepsie la Serviciul de Ambulanță Județean și Spitalul Clinic Județean de Urgență, Cluj-Napoca. 
   	 Iată acestea sunt câteva informații oferite de către   Răzvan și prietenii săi, referitoare la  
proiectul la care au muncit, pentru a veni în sprijinul tuturor în timpul pandemiei. 
„Covid-19 este o boală devastatoare cu o rata imensă de răspândire și cu o putere foarte mare. 
Bazându-ne pe ce știm până acum despre virus, putem spune că acesta va crea probleme în fiecare 
țară a lumii. AirUP este o inițiativă locală care își propune un impact global prin dezvoltarea unui 
ventilator mecanic open-source ușor de construit care să poată fi folosit în situații de urgență. Am creat 
o echipă de ingineri, medici și profesioniști din domeniul sănătății pentru a dezvolta această soluție. 
Scopul nostru e de a învăța din experiența acumulată până acum și de a lucra în mod abil în 
dezvoltarea mai multor prototipuri (și implicit testarea lor). Bineînțeles, în acest domeniu exista multe 
reguli care trebuie urmate cu strictețe pentru a nu cauza mai mult rău decât bine, de aceea încercam 
să creăm tehnologii simple cu impact mare. 
   	  
	 Un ventilator artificial poate controla volumul și presiunea din fiecare respirație. În circuitul 
de respirație, locul unde aerul este cel mai aproape de plămâni sunt căile respiratorii. Dacă presiunea 
în căile respiratorii este mai mare decât presiunea în plămâni, aerul va curge în plămâni. Pe măsură ce 
plămânii se umflă, este nevoie de mai multă presiune pentru a-i umfla mai departe. La fel ca două 
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baloane cu elasticitate diferită, plămânii s-ar putea umfla ușor sau ar putea necesita mai multă 
presiune. Fiind un proiect open-source, mai multe inițiative de acest gen există, dar majoritatea sunt la 
stadiu de proiect/idee. Primul pas a fost analiza soluțiilor deja existente, după tipul mecanismului. La 
prima vedere, mai multe variante ar trebui sa funcționeze. Noi am ales sa folosim un Ambu Bag, adică 
balon de resuscitare, ca și generator de debit. Acesta va fi montat pe un cadru și apăsarea asupra lui va 
fi realizata de un mecanism autonom, cu control precis. Unul dintre avantajele acestei soluții este că 
noi nu ne modificăm circuitul de aer, ci utilizăm unul deja existent comercial (și testat extensiv pe 
piață). Sistemul de pompare a aerului va fi folosit la un singur pacient și aruncat după 
utilizare(estimăm o utilizare de maxim 14 zile). Metodele de fabricație pe care am decis să le folosim 
sunt printarea 3d și tăierea cu laser. Respectând ghidurile RVMS, am creat și testat până acum 2 
prototipuri. Ambele prototipuri reprezintă produse minim viabile, dar nu îndeplineau caracteristicile 
mecanice dorite de noi. În prezent lucrăm la al treilea prototip care sperăm sa fie și cel final ca să 
putem începe testele din clinici. Dacă acest prototip va fi destul de bun pentru medicii cu care 
colaborăm, urmează sa producem mai multe bucăți și să le distribuim în mai multe spitale pentru 
teste. Ca și control, momentan folosim o aplicație pe telefon, iar fiecare ventilator este conectat prin 
WIFI(permite controlul ușor de la distanța). Prețul de producție pe ventilator este aproximativ 100$. 
Beneficii 
• Capabil sa fie produs în număr mare cu ajutorul printerelor 3d 
• Este compus din elemente care se găsesc de cumpărat ușor 
• Prețul scăzut al senzoristicii datorită integrării unui singur tip de senzor prin care se 
verifica mai mulți parametrii.” 

  

REVISTA MILLENIUM 45



Anul 2020 

        Tatăl meu a plecat atunci de acasă într-o țară străină. Pandemia nu începuse încă. Însă a doua zi 
după plecarea lui, problemele au început să vină una după alta am aflat că școlile se închid,mama mea 
avea o săptămână foarte plină la serviciu deoarece granițele se închid  și nu poți circula decât două ore 
pe străzile centrale.  

             Am tot mers la mătușa mea căci aș fi rămas prea mult singură acasă. Mama mea venea și ma 
vedea din când în când. Mai mergeam și acasă când mai aveam zile libere. Mă plictiseam foaarte mult 
și nu știam ce să fac. 

      Când am mers odata acasă am văzut o fetiță cu bicicleta și după ce am stat o vreme la distanță să 
povestim , părinții ne-au dat voie să ne jucăm împreuna. Am aflat că o chema Olguța și că mergem la  
aceeași școală. 

           Am descoperit împreună o mulțime de lucruri: un cuib de ciocănitoare, scheme pe bicicletă și o 
ciupercă de copac uriașă pe care o foloseam drept tobă.  

      Totul era altfel când eram la mătușa . Ieșeam la plimbări scurte și mă plictiseam de școală online. 
Totuși, aveam timp să fac multe lucruri noi: am vopsit ouă de Paști și mătușa mea ma ajuta mult la 
teme. Vorbeam cu tatăl meu care ne spunea că in Italia sunt mai multe restricții. 

 

Isabella Șerban III B 
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Cum a fost în online? 

Pandemia a luat prin surprindere omenirea, chiar dacă până în momentul în care ne-am lovit 
de ea am fost destul de pregătiți. Tehnologic, ne-am putut adapta. Deși mai greu, am făcut-o. 
Oamenii au început să lucreze de acasă, elevii și studenții și-au continuat cursurile în mediul online, 
iar întâlnirile s-au desfășurat pe Zoom sau pe alte platforme. 

În orice caz, învățatul online a fost o mare provocare pentru noi, elevii. Fiind obișnuiți cu 
mersul la școală fizic, nu am știut cum să abordăm școala online. Unii nu au luat-o în serios, au văzut-
o ca pe o vacanță sau o ca pe o “joacă de-a l-școala”, pe când alții și-au păstrat seriozitatea, s-au 
menținut și au continuat să aibă rezultate. Evident, în orice bine este și un rău și invers. Mulți și-au 
pierdut concentrarea. A sta în fața unui monitor atât de mult timp este foarte obositor și dăunător. De 
asemenea, mulți au profitat de faptul că nu erau obligați să-și pornească camera și microfonul, 
realizând alte activități paralele cu școala, cum ar fi dormitul, jucatul pe telefon sau calculator etc. 
Tentația era mare și greu de stăpânit, mai ales pentru cei mici. A avea calculatorul cu toate jocurile 
tale preferate la îndemână și să nu îl folosești e foarte dificil.  

Totuși, după un an și jumătate de școală online, elevii s-au obișnuit, și când a fost necesar să se 
reîntoarcă în format fizic la școală, le-a fost cel puțin la fel de greu ca și atunci când am intrat în online 
la începutul pandemiei. Erau obișnuiți cu un program mai liber și dintr-o dată au trebuit să renunțe la 
el. Unii au reușit să se adapteze din nou, alții nu. 

 De asemenea, lipsa socializării a fost o problemă destul de mare, deoarece mulți nu și-au 
văzut colegii deloc  sau doar cu mască, iar restul restricțiilor cum ar fi distanțarea socială, au contribuit 
negativ la ea. Cei mai afectați au fost elevii din anii terminali, adică cei din clasa a 8-a și a 12-a. 
Aceștia au trebuit să învețe în carantină pentru niște examene care le-au modificat sensul vieții. Nu au 
beneficiat de profesori particulari sau de prezența lor la școală. Din punctul meu de vedere, potrivit 
argumentelor menționate, pot spune că a învața online e mult mai greu decât dacă ai participa în 
carne și oase la o lecție predată de un profesor la scoală sau în particular. 

Da, lumea evoluează și se schimbă constant, dar noi trebuie să ne adunăm puterile și să 
trecem peste obstacolele ce ne stau în cale și să nu renunțăm.  

Pană la urmă, ele ne căiesc și ne fac mai puternici. 

Luță Robert clasa a X C   
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Efectele pandemiei 

 Se poate ca pandemia să fi avut efecte bune pentru unele familii. Din păcate, ȋnsă, ȋn unele 
cazuri, unii membri mai slăbiți în puteri, cum ar fi vârstnicii, au plecat la cele veșnice și au dispărut 
din viețile celor dragi, aceștia ȋnvățând că trebuie să își prețuiască mai mult familia. 
	 Pentru cei mai tineri, părinți și copii, a fost un context bun pentru a petrece mai mult timp 
unul cu altul și de a se apropia mai mult. După terminarea orelor online sau programului de muncă, 
majoritatea încercau să își găsească activități comune pe care să le desfășoare în familie. 
	 Deși trăim într-o lume a internetului și a tehnologiei, elevii, părinții și, în general, toată lumea 
a fost luată prin surprindere de această schimbare atât de rapidă și de neașteptată și anume școala 
online. Pandemia a fost o ocazie bună pentru a ne împrieteni cu tehnologia și tot ceea ce creează acces 
la comunicarea cu lumea din exterior.  
	 Odată cu pandemia, “acasă” a ajuns locul în care învățai, în care te relaxai și în care făceai 
multe alte lucruri. Am învățat să gătim împreună ca familie, să mâncam împreună și să apreciem 
mâncarea bună făcută de mama. Am realizat că stând seara toți la masă vorbind și răzând este un 
lucru sănătos de care sufletul nostru avea nevoie cu disperare. Am învățat că școala se poate face și de 
la propriul birou, iar serviciul este practicabil și de acasă, fară a petrece multe ore suplimentare. 	 	
	 Pandemia ne-a învățat să ne apreciem și pe noi mai mult și nu doar pe cei din jurul nostru. 
Poate din acest motiv s-a produs o oarecare distanțare față de persoanele exterioare familiei noastre. 
Apreciindu-ne pe noi mai mult, am devenit mai reci cu restul. 
	 Acum cu sfârșitul pandemiei și începutul războiului dintre Rusia și Ucraina, am demonstrat 
că suntem niște oameni puternici care au reușit să treacă prin multe necazuri în acești doi ani de zile.  
	 În concluzie, nu cred că pandemia a fost un lucru neapărat rău, deoarece sunt sigur că toți am 
avut ceva de câștigat din ea. 

Lăzărean Tudor VII A 

Hobby-uri în pandemie 

 Apariția pandemiei a determinat o schimbare a comportamentului uman, a stilului de viață și 
a realității în care trăim. Aproape toți oamenii erau concentrați pe activitatea profesională, mai ales 
succesul în plan profesional, social, familial. O dată cu apariția pandemiei cu toții am fost nevoiți să ne 
adaptăm situației nou apărute și regulilor corespunzătoare pentru a supraviețui virusului COVID -19. 

	 Hobby-urile au explodat în pandemie. Începând cu martie 2020, 59% dintre americani s-au 
apucat de dezvoltarea unei pasiuni, conform unui studiu LendingTree. În Statele Unite, renașterea 
hobby-urilor din perioada pandemiei se aseamănă cu tendința de după Marea Criză a anilor ‘30, 
când rata mare de șomaj și timpul liber al oamenilor au dus la o abundență de activități cu care 
aceștia își puteau umple zilele. 

	 În Europa, trendul din era Covid a fost unul similar cu ceea ce descriu statisticile americane. 
În Marea Britanie, un sondaj la care au participat aproximativ 2.000 de oameni, a arătat că peste o 
treime dintre ei s-au apucat de un hobby în carantină pentru a-și menține sănătatea mentală și fizică. 
Printre cele mai populare se numără plimbatul, cititul și sportul. Și la noi în țară, un studiu ING a 
arătat că unu din trei români și-a descoperit o nouă pasiune în pandemie. Pe unii, descoperirea i-a dus 
în bucătărie. Trendul făcutului de pâine și de prăjituri nu a ocolit nici țara noastră: vânzările Pakmaya, 
producător de drojdie de panificație, s-au triplat într-o singură săptămână, pe fondul pandemiei. 
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	 Eu, în pandemie, am început sa descopăr o mulțime de hobby-uri noi, cele mai importante 
fiind să mă uit la anime, să merg la Karate și chiar să mă apuc de sală. La anime am început să mă uit 
pe timp de carantina când nu prea aveam ce face pe timpul zilei,neavând voie să ies din casa/curte. 
Acest lucru a devenit un obicei pentru mine, întrucât acum mă uit în fiecare zi la 2-3 episoade, așa 
reușesc sa mă relaxez ușor și să uit de problemele care au apărut pe timpul zilei . De Karate m-am 
apucat fără sa planific din timp asta, doar am fost invitat de un prieten într-o zi și mi-am dat seama că 
este ceva ce îmi place și vreau să fac. La sală m-am dus pentru a acumula mai multă masă musculară, 
un lucru foarte important pentru karate. Cele doua sporturi m-au ajutat de atunci foarte mult în viața. 
Karate înseamnă disciplină, autocontrol și caracter, pot spune că aceste trei lucruri m-au ajutat și m-
au dezvoltat foarte mult pe perioada pandemiei și o fac în continuare pentru că nu îmi propun prea 
curând să renunț la acest hobby care a devenit chiar o pasiune pentru mine. 

	 Hobby-urile sunt niște activități foarte importante din viața noastră iar faptul că pandemia ne-
a ajutat să le descoperim este un lucru bun pentru noi în mulțimea de lucruri rele care s-au întâmplat 
în acești doi ani. Ar fi păcat sa dăm cu piciorul la așa ceva, acum că pandemia este pe sfârșite. 

Jeler Andrei  

      Pandemia                                                   

Dintr-o dată totul s-a schimbat, 

Un virus nebun pe toți ne-a-ncuiat, 

Lumea noastra s-a închis, 

Parcă eram într-un vis. 

Pe suprafața globală, 

Spre a noastră disperare 

Fizică și socială, 

S-a impus o izolare. 

Școala s-a mutat acasă, 

Parcul pe calculator, 

Sportul la televizor, 

Totul pe nepusă masă. 

Orele erau online 

Cu-ntreruperi repetate, 

Plin de teste copiate 

Și teme neatașate. 
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Dimineața, la apel 

Răspundea sumbra tăcere 

Și-n spatele-unui ecran 

Copiii chicoteau viclean. 

Lumea era agitată 

Și extrem de disperată 

De-acest sistem infernal 

Ce părea fără final. 

Mihai Moldovan VII B 

Pandemia prin ochii unui copil 

	 Bună! Sunt Anastasia și sunt în clasa a III-a, am împlinit de curând vârsta de 10 ani. De când 
a început COVID-19 nu prea mai stau așa de des cu prietenii mei. Mami și fratele meu au trecut prin 
boală, dar eu am avut norocul să nu trec. Din fericire, familia mea e bine, iar cea mai bună prietenă a 
mea, care a avut și ea COVID-19, chiar de două ori, se simte și ea bine. Sper să treacă pentru 
totdeauna COVID-19. 

Sănătatea mentală în contextul pandemiei 

   	 Acum, când am simțit cu toții că primim libertatea de mult uitată, vine peste noi conflictul 
acesta nejustificat dintre Rusia și Ucraina, iar noi ne simțim din nou dați peste cap. Prefer să închei 
textele mele într-o notă pozitivă, deși nu am în plan să le și încep astfel.  

	 Totuși, acest război are mult prea multe influențe politice, economice, cauze pe care nu le 
cunosc. Este un subiect atât de ambiguu pentru mine care, deși nu mă pasionează ,mă marchează 
puternic. Dar, nu aș vrea să aduc mai multă tristețe în lume, așa că mi-am propus să discut despre un 
subiect, care chiar dacă este dureros, putem măcar să fim recunoscători pentru că este pe sfârșite. 

	 Ca să nu fiu înțeleasă greșit, nu spun că această pandemie s-a terminat, sau că acest virus, 
dintr-o dată, pentru că s-au ridicat restricțiile nu mai exista. Cu siguranța au rămas multe aspecte 
nerezolvate. Însă, în contextul în care ne aflăm, un moment de respiro pentru cei care au suferit din 
punct de vedere mental poate fi singura scăpare.  
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	 Primul caz a apărut în 2019, în binecunoscutul Wuhan. Încă de pe atunci, lumea și pacea 
mondială au luat o întorsătură grozavă; de la golirea nejustificată a rafturilor cu făină și hârtie igienică 
din magazine (cum de altfel s-a întâmplat recent și cu benzina), criza economică și toate catastrofele ce 
au fost atras după sine de o pandemie (inflație, falimentarea unor firme de prestigiu și așa mai 
departe), până la sănătatea mentală a oamenilor care a fost grav afectată, în special a tinerilor. 

	 Un studiu făcut de UNICEF în anul 2021, arată că la nivel mondial, peste unu din șapte 
adolescenți cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani trăiește cu o tulburare mentală diagnosticată, iar unu 
din cinci tineri în vârstă de 15–24 de ani chestionați în cadrul sondajului a afirmat că se simte deseori 
deprimat sau are un interes scăzut pentru orice fel de activitate. Unu din șapte copii a fost afectat în 
mod direct de măsurile de carantină, peste 1 miliard de copii au suferit pierderi educaționale, mai 
mult, economia a avut și ea de suferit, existând pierderi de peste 390 miliarde de dolari anual cauzate 
de aceste tulburări ale tinerilor (printre ele se număra depresie, anxietatea, ADHD etc).  

	 De asemenea, UNICEF a propus și diferite soluții pentru problemele reale cu care s-a 
confruntat societatea în contextul pandemiei, dar dintre care multe au rămas nerezolvate, iar unii încă 
se confruntă cu ele acum : 

	 - Investigații în starea de sănătate mintală a unui copil/adolescent; 

	 - Diversificarea activităților zilnice; 

	 - Comunicarea deschisa despre afecțiuni. 

	 Afecțiunile mintale din rândul adolescenților sunt, din păcate, de cele mai multe ori 
nediagnosticate, iar tinerii aleg din diverse motive să nu discute despre acestea și să se închidă în ei, 
înăbușit adânc toate sentimentele lor. Mai ales după perioada de izolare, cauzată de virusul Sars Cov 2 
care aduce automat lipsa de libertate, tulburările psihice, după cum au arătat sondajele puse la 
dispoziția noastră de către UNICEF, s-au intensificat si numărul lor este considerabil în rândul 
tinerilor. 

	 Personal, m-am simțit de asemenea profund afectată de pandemia globală și procesul de 
revenire la tot ceea ce înseamnă “normalitate” este în continuare, pentru mulți dintre noi, anevoios si 
plin de necunoscut, în ciuda așteptărilor noastre - de a-l cunoaște atât de bine.  

	 Consider că este important să fim sinceri, în special cu noi înșine, însă și cu cei din jurul 
nostru, profesioniști sau nu, care ne pot ghida pașii și ne pot ajuta să trecem mai ușor peste orice 
conflict interior. 

Palimariu Mira VII A 
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Proiecte Erasmus 
 

Experiențe culturale inedite pentru profesorii și 
elevii de la Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga”, în cadrul 

reuniunii de proiect Erasmus + SĂRBĂTORI ÎN 
EUROPA – SĂ SĂRBĂTORIM EUROPA! Feiern in 

Europa - lasst uns Europa feiern 
Witzenhausen, Germania 

                                                                                               	               Prof. Pascu Virginia 
                                                                  Coordonator proiect Mateas Alina-Claudia  

 În perioada 6 – 10 aprilie 2022, a avut loc reuniunea transnațională din cadrul proiectului de 
parteneriat strategic Erasmus +SĂRBĂTORI ÎN EUROPA – SĂ SĂRBĂTORIM EUROPA! 
Feiern in Europa - lasst uns Europa feiern cu numărul de referință 2019-1-DE03-
KA229-059676_3. O echipă, formată din 6 cadre didactice și 14 elevi, de la Liceul Teoretic ,,Lucian 
Blaga” din Cluj-Napoca, a participat la această reuniune transnațională în orașul Witzenhausen, 
Germania, alături de școala parteneră, „Berufliche Schulen des Werra-Meißner.”  

Obiectivele proiectului conform conținutului formularului de candidatură vizează: 
● Conservarea și revigorarea tradițiilor și sărbătorilor regionale/naționale; 
●Consolidarea sentimentului de apartenență la Uniunea Europeană; 
●Abordarea de către elevi într-o manieră creativă și transgenerațională a moștenirii culturale; 
● Dezvoltarea conștiintei interculturale și lingvistice în rândul elevilor și cadrelor didactice; 
	 La reuniunea de proiect au participat 8 cadre didactice și 30 de elevi din școlile partenere, iar 

activitățile complementare proiectului, incluse în agenda întâlnirii de la „Berufliche Schulen des 
Werra-Meißner,”Kassel, au constituit o ocazie unică pentru parteneri de a înțelege importanța 
moștenirii istorice și culturale europene, necesare dezvoltării cetățeanului european. Activitățile 
desfășurate de cele două instituții partenere au debutat cu o discuție de grup ce a vizat prezentarea 
participanților și stabilirea unor relații de prietenie. S-a instituit o atmosferă relaxantă ce a favorizat 
schimbul de valori culturale. Acestea au dus la înțelegerea de către elevi și cadre didactice a noțiunii 
de cetățenie europeană, la dezvoltarea conștiinței interculturale și lingvistice. 
	 Echipa germană a prezentat activitatea instituției care a găzduit reuniunea de proiect, 

partenerii din România fiind profund impresionați de schimbul de experiență cu elevii, de dotările 
moderne ale laboratoarelor și atelierelor de aici. Turul școlii a fost urmat de prezentarea proiectelor de 
grup de către reprezentanții celor două școli partenere. Elevii liceului german au prezentat un proiect 
dedicat zilei de 9 Mai, Ziua Europei, în cadrul căruia s-a pus accent pe importanța necesitătății 
cunoaşterii semnificaţiei și rolului Uniunii Europene, a mentalităţii şi climatului ce domină în 
comunitatea din care fac parte: acceptarea diferenţelor, a egalităţii de şanse, nondiscriminarea şi 
respectarea demnităţii umane printr-o convieţuire exemplară, ca într-o mare familie europeană. 
	 Elevii din România au prezentat o scurtă istorie a Capitalei Europene a Tineretului și a 

Liceului Teoretic „Lucian Blaga,” evidențiind importanța cunoașterii de către partenerii lor de discuții 
a valorilor culturale românești ce converg valorilor europene. Proiectul, intitulat „Povestea iei,” a 
constat în prezentarea cu mândrie a comorilor spiritualității românești: tradițiile și obiceiurile legate 
de evenimentele importante din viața omului, dar și a costumelor populare specifice diferitelor zone 
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geografice românești. S-a pus în evidență ideea că românul este o ființă culturală si permeabilă la 
contactele, la dialogurile și influențele culturale. Istoria unui popor ține de consemnarea realităților, de 
raportul lui cu ceilelalte națiuni europene, în timp ce tradiția, este rezultatul raportului cu sine al 
omului și cu absolutul, întruchipat în sufletul unui neamului, deschis spre valorile europene. A fost 
subliniat faptul că instituțiiile de învățământ din Europa trebuie să pună accent tot mai mare pe 
educație pentru înțelegere internațională.  
	 În zilele următoare  prezentării temelor aferente proiectului, cele două echipe au vizitat orașul 

Witzenhausen. Centrul socio-cultural este folosit ca loc de întâlnire pentru grupuri care se 
concentrează pe conservarea naturii, pe promovarea educației și artei. De asemenea, a fost vizitat 
orașul Kassel, centru cultural și spiritual din Germania. Vechile clădiri, monumente și palate, îi dau 
un aspect pitoresc, creează atmosfera misterioasă din poveștile fraților Grimm, ei petrecând o parte a 
vieții în acest oraș. 
	 La sfârșitul activităților, participanții proiectului au dus la concluzia că, indiferent de origine, 

omul european trebuie să fructifice multiculturalitatea fără a anula identitatea propriei culturi. 
Parteneriatele între școlile europene deschid elevilor și cadrelor didactice calea spre realitățiile lumii, îi 
fac conștienți de necesitatea cultivării unor atitudini responsabile, cum ar fi respectarea valorilor, a 
drepturilor omului, toleranţa, acceptarea diversităţii. Gândind astfel, fiecare cetățean al Europei poate 
afirma cu mândrie „Europa este casa noastră, reală și spirituală,” iar prin   schimburi de experienţă şi 
vizite reciproce avem ocazia să promovăm cultura şi  prietenia ca valori umane inestimabile. 

 

 Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o 
aprobarea a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă 
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 
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Experiențe inedite de învățare pentru profesorii și elevii de la 
Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” 

în cadrul reuniunii de proiect Erasmus + 
 TOȚI PRIETENI PE INTERNET   

(Tous amis... sûr Internet - TASI) din Franța, Plouescat  

 
                                                Prof. Cosmuța Mihaela 

                                                       Coordonator proiect Mateas Alina-Claudia  

În perioada 28 – 31 martie 2022, a avut loc reuniunea transnațională din cadrul proiectului 
de parteneriat strategic Erasmus + TOȚI PRIETENI PE INTERNET   (Tous amis... sûr Internet - 
TASI), cu numărul de referință 2019-1-RO01-KA229-063925_1.  

La această reuniune transnațională de proiect au participat elevi și profesori din toate școlile 
partenere: College St Joseph (Plouescat, Franța) – școala gazdă a reuniunii, Liceul 
Teoretic ,,Lucian Blaga” (România) – coordonator proiect la nivel european, Agrupamento de 
Escolas de Oliveira de Frades (Portugalia), Primary School Pentaplatanos (Grecia). 

Obiectivele proiectului Erasmus + TOȚI PRIETENI PE INTERNET   (Tous amis... sûr 
Internet - TASI) vizează: 
- Combaterea bullying-ului și  a cyber- bullying-ului  
- Crearea unui mediu școlar nediscriminatoriu, tolerant și sigur pentru toți elevii 
- Instruirea elevilor în ceea ce privește navigarea pe Internet în condiții de securitate și crearea unui 
mediu digital sănătos 
- Promovarea formării inter-curriculare și multiculturale a profesorilor 

Activitățile complementare acestui proiect incluse în agenda reuniunii au constituit un prilej 
excelent de schimb de bune practici pedagogice vizavi de abordarea problematicii știrilor false și a 
siguranței pe internet. Reuniunea a constituit, totodată, și un context de promovare a unor elemente 
de cultură, civilizație și spiritualitate franceză. 

În prima zi, sub îndrumarea unui grup de elevi,  s-a vizitat  școala parteneră din Franța și  s-a  
asistat la o lecție de limba engleză și la una de informatică, iar în a doua parte a zilei  s-a  vizitat orașul 
istoric, Morlaix.  

În zilele următoare s-au derulat activitățile de formare pentru elevi și profesori, pe 
temele ,,Cum să discernem între știrile false și cele adevărate” și ,,Spațiul public și 
spațiul privat pe rețelele de socializare”,   urmat de confecționarea unor tricouri cu logoul 
activității de formare Stop Fake News.  
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Elevii școlii noastre au prezentat jocurile interactive   de combatere a bullying-ului, jocuri 
create chiar de ei. Aceste produse finale ale proiectului la care și-au adus contribuția elevii școlii 
noastre se bucură de o recunoaștere și apreciere la nivel județean și național, în cadrul competiției 
naționale Made for Europe. Elevii din școlile partenere au testat și ei jocurile vor mediatiza, la rândul 
lor, aceste produse valoroase, în rândul colegilor din școlile partenere.   

Totodată, echipa noastră a   fost implicată în realizarea unei emisiuni radio, la care elevii 
români au fost protagoniștii unui debate, în limba engleză,   pe tema necesității vaccinării anticovid, 
promovând și cele două jocuri antibullying.  

Cea de-a treia zi a constituit o ocazie de a cunoaște aspecte legate de promovarea   bucătăriei 
franceze, fiind implicate toate echipele partenere în realizarea unor rețete autohtone, dar și un prilej 
de a vizita orașul-port, Roscoff. 

 Pe baza observării lecțiilor prezentate, a atelierelor în care au fost implicați și a schimburilor 
interculturale prin explorarea unor tradiții și obiceiuri din Bretania,  se poate vorbi de beneficiul  unui 
schimb de bune practici vizavi de modul în care problematica combaterii știrilor false și a siguranței pe 
internet trebuie abordată în curriculum-ul școlar din țările partenere, teme de proiect care se regăsesc 
în planurile comune de implementare a proiectului. 

Cadrele didactice participante la activitățile de formare au dobândit competențe de 
identificare a știrilor false și de combatere a fenomenului de dezinformare și răspândire a știrilor false, 
respectiv a unor strategii de combatere a bullyingului, prin schimb de bune practici cu colegii din cele 
3 țări partenere: Franța, Portugalia și Grecia.  

Competenţele vizate de mobilitate pentru elevii participanţi, relevante pentru obiectivele 
proiectului sunt: competenţe de comunicare în limba franceză şi engleză, competenţe sociale, 
competenţe digitale, competenţa de a învăţa să înveţi, competenţa de sensibilizare şi expresie culturală. 

În cadrul fiecărei  școli vor continua activitățile de combatere a bullying-ului și cyber-bullying-
ului, a dezinformării și răspândirii de știri false . 

 

 Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o 
aprobarea a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă 
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 
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Program Erasmus “Sărbători în Europa” 2022 
 Witzenhausen, Germania 

 Pentru noi, proiectul Erasmus a început încă de pe holurile liceului, unde am avut ocazia să 
întâlnim elevi de peste tot din Europa, în urmă cu doi ani. Anul acesta a fost rândul nostru să ne 
alăturăm proiectului prin călătoria în Germania, în satul Witzenhausen. Am avut parte de o călătorie 
lungă, timp de 24 de ore, cu o scurtă oprire în Dresden, un oraș din partea estică a Germaniei, unde 
am admirat orașul cu entuziasmul demn de niște turiști.  

	 Odată ajunși în Kassel, orașul care urma să ne fie casă pentru următoarea săptămână, am 
întâlnit o profesoară de limba engleză de la școala din Witzenhausen, care ne-a făcut cunoștință cu 
istoria, arta și tradițiile culinare ale orașului. Luând cina împreună, am reușit să aflăm câteva 
informații esențiale despre ce înseamnă sistemul educațional german și ce urma să vedem în școala lor. 
Astfel, a doua zi când am pășit în școala lor, am fost pregătiți să vedem elevi îmbrăcați în costume 
tipice anilor ’80, care sărbătoreau ultima lor săptămână de școală prin petreceri tematice zilnice. Deși 
ne așteptam la îmbrăcămintea lor inedită, nu am putut să nu fim luați prin surprindere de 
desfășurarea orelor de curs. Lipsa ușilor și prezența pereților de sticlă în clase care nu deranjau pe 
nimeni, profesori purtând blugi și teniși, laboratoare de studiu cu echipamente care, la noi în țară, sunt 
prezente numai în clinicile medicale au fost lucrurile care ne-au făcut să realizăm cât de departe eram 
de casă și de ceea ce cunoșteam. De asemenea, faptul că în aceeași școală unii elevi se pregăteau din 
punct de vedere teoretic cu intenția de a urma o facultate, în timp ce alții studiau materii practice, ca 
la terminarea liceului să poate obține un loc de muncă a fost ceva nou pentru noi. Acolo, vârsta părea 
să nu aibă importanța, liceul având elevi de până la 23 de ani care au primit solicitarea din partea 
angajatorilor să studieze trei zile pe săptămână și să muncească doar două. Impresionați e puțin spus 
pentru a descrie cum ne-am   simțit în urma acestei experiențe de cunoaștere a unei culturi atât de 
diferite de cea românească.  

	 După ce ne-am familiarizat puțin cu școala germană, am preluat “ștafeta” în a continua cu 
desfășurarea proiectului. Elevii liceului nostru au pregătit, cu îndrumarea profesorilor, materiale 
despre tradițiile și obiceiurile românești, despre costumul tradițional românesc și variația lui conform 
diferitelor regiuni ale țării, despre orașul Cluj-Napoca, o prezentare a liceului nostru și evenimentele 
importante organizate în cadrul acestuia. Fiind îmbrăcați cu ia, un simbol al culturii noastre, proiectul 
a avut un impact de o mai mare amploare asupra spectatorilor noștri din Germania, unde costumul 
național lipsește cu desăvârșire. Am încheiat prezentările cu o poză de grup, îmbrăcați în ii, alături de 
elevii și profesorii școlii germane, făcută de un fotograf  de la ziarul local.  

	 După ce ne-am luat rămas bun de la elevii cu care am reușit să ne împrietenim într-un timp 
atât de scurt, printre care am găsit și o elevă româncă cu ajutorul căreia am reușit să ne satisfacem 
toate curiozitățile despre țara lor și modul în care funcționează școala, am primit un tur al orașului din 
partea câtorva profesori. Deși am fost nevoiți să alergăm prin ploaie și să ne ferim de bălți și vântul 
care ne lovea umbrelele nemilos, am ajuns la capătul aventurii noastre în Witzenhausen râzând și 
glumind pe seama vremii care ne-a udat din cap până-n picioare. 

	 Fiind final de săptămână, am avut la dispoziție încă două zile să explorăm împrejurimile. Într-
una din zile, am călătorit până în Hannover, unde am făcut un tur al primăriei, care arăta mai 
degrabă ca un castel decât ca o instituție statală, al grădinilor acesteia, am vizitat lacul Maschsee, un 
imens lac artificial în mijlocul orașului, și am admirat catedrale și muzee ce împânzeau străzile 
pietonale ale centrului. Ultima noastră zi înainte de plecare a fost rezervată pentru o plimbare prin 
grădinile parcului Wilhelmshöhe, un sit UNESCO, unde aflați în cel mai înalt punct al orașului, 
încoronat cu statuia lui Hercules, am admirat priveliștea fântânilor care se revărsau în lacul ce se afla 
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la baza dealului, la intrarea în muzeul de artă. Ne-am petrecut restul zilei printre statui și tablouri, 
după care am coborât în centrul orașului, încercând pe rând diferite feluri de mâncare și ciocolate 
specifice Germaniei. 

	 Experiența noastră s-a terminat cu drumul spre casă, pentru care am fost mulțumitori, căci 
ne-a oferit ocazia de a ne cunoaște profesorii și colegii din alte clase mai bine și de comunica unii cu 
alții, desprinși complet de realitatea care ne aștepta înapoi la școală. Această scurtă excursie ne-a 
îmbogățit cunoștințele, atât despre o țară străină, cât și despre propria țară, aprofundând, prin crearea 
proiectelor noastre, tradițiile și obiceiurile din toate colțurile României. 

Proiectul Erasmus + 
Probleme deschise pentru învățare  

(Problèmes ouverts pour apprendre  – POPA) 

  

                                                                                   

Profesor învățământ primar Mateas Alina                                                                      
                                                                Coordonator proiect Ungurean Monica Laura 
  

Proiectul Erasmus+ 2019-1-FR01-KA229-063078_2, Probleme deschise pentru 
învățare, proiect KA229, a fost finanțat în anul 2019 și reunește parteneri din Franța (L'école 
élémentaire Raphaël Cipolin – școală coordonatoare), Marea Britanie, Portugalia, Germania și Italia.  
	 Acest proiect este o extensie la nivel european a proiectului inovator „Probleme deschise în 
slujba succesului elevilor și al dezvoltării profesionale a profesorilor” propus JNI (Zilele Naționale ale 
Inovării), la 4 aprilie 2018, la Paris, și care a câștigat premiul I la categoria „O școală de încredere”. 

Proiectul, care a fost inițial implementat în Franța, promovează o schimbare a posturii 
profesorului în predarea matematicii. Acesta trebuie să lase elevii să caute, să discute între ei și să 
accepte erorile făcute de elevi în rezolvarea problemelor, favorizând în acest mod dezvoltarea 
abilităților metacognitive, imaginației, creativității, gândirii critice, pentru a argumenta, a justifica, a 
lua decizii. 
 	 Multiplicarea acestei experiențe de bună practică la nivel european a fost o oportunitate 
pentru școala noastră de a deveni instituție parteneră în cadrul proiectului Erasmus+, Probleme 
deschise pentru învățare. 

Obiectivele acestui proiect, conform formularului de candidatură, vizează: 
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	 -Pentru elevi: 
	 a- favorizarea intrării elevilor în situații de cercetare, încurajarea cooperării în perechi, 
dezvoltarea încrederii în sine în vederea găsirii unei soluții, dezvoltarea de strategii, de competențe de 
lectură, exprimare orală și scrisă 
	 b- înțelegerea de către elevi a noțiunilor de cetățenie europeană, promovarea învățării limbilor 
străine, scrierea de texte documentare, realizarea de montaje video.  
	 -Pentru profesori: 
	 c – intrarea într-o postură de reflectare la practicile pedagogice, adaptarea acestora pentru a 
considera eroarea ca necesară și ca o sursă de învățare, dezvoltarea încrederii în ceilalți (acceptând să-i 
lase pe alții să îl privească în timp ce predă)  
	 Activitățile proiectului au fost propuse spre implementare în perioada septembrie 2019-august 
2021, însă contextul actual a determinat extinderea acestui proiect și pe parcursul acestui an școlar, în 
condiții de reconfigurare a întregului demers de implementare, adaptat școlii on line și reuniunilor 
virtuale de proiect. 
	 Proiectul Probleme deschise pentru învățare (P.O.P.A.) face parte din categoria 
proiectelor cu pronunțat caracter inovativ și se distinge prin viziunea îndrăzneață de abordare a 
matematicii, prin intermediul unei suite de probleme deschise pentru învățare, menite să motiveze 
elevii în găsirea unor soluții la aceste probleme. 

Metodologia propusă pentru rezolvarea problemelor constă în prezentarea problemei de către 
cadrul didactic, alocarea unui timp individual fiecărui elev pentru a găsi propria soluție pentru 
rezolvarea problemei propuse, gruparea elevilor în echipe, în funcție de strategia de lucru folosită, 
negocierea soluțiilor în cadrul echipei și prezentarea soluției de către un reprezentat al fiecărei echipe. 
Ceea ce trebuie subliniat pe parcursul întregului demers de rezolvare a problemei este faptul că rolul 
profesorului este unul de observator, de facilitator, rolul central fiind deținut în exclusivitate de elevi.  
	 Atitudinea deschisă și flexibilă a profesorilor care sugerează/propun elevilor să rezolve o 
problemă deschisă îi va motiva pe elevi să aibă încredere în forțele proprii, să perceapă eroarea ca pe o 
sursă de învățare, respectiv îi va motiva pe elevi să se implice în situații de cercetare/explorare la 
matematică. 
	 La finalul fiecărei lecții, cadrul didactic facilitator a completat grila de observație aferentă 
lecției, grilă care conține o serie de indicatori care se axează în special pe atitudinea manifestată de 
elevi pe tot parcursul demersului rezolutiv, respectiv pe abilitățile de relaționare și cooperare în 
activitatea de grup, pentru găsirea soluției.  
	 La rândul lor, cadrele didactice care s-au implicat în facilitarea lecțiilor pentru fiecare 
problemă propusă s-au aflat într-o postură inedită, prin realizarea unor interviuri de autoconfruntare: 
autoanaliza lecției derulate, în prezența observatorilor (colegilor parteneri în proiect) care, pe baza 
grilelor de observație, adresau întrebări vizavi de intențiile didactice observate pe parcursul lecției 
filmate.  
	 Astfel, în urma acestor interviuri de autoconfruntare de la finalul fiecărei lecții, profesorii au 
fost instruiți despre modul cum să gestioneze o sesiune cu probleme deschise prin identificarea 
gesturilor profesionale potrivite și prin adoptarea unei atitudini reflexive vizavi de propria prestație 
profesională.Toate autoconfruntările s-a derulat într-un climat de bunăvoință, încredere și stimulare 
reciprocă. 
	 Lecțiile în care elevii au rezolvat problemele propuse au fost filmate de către toți partenerii 
noștri și au fost postate pe platforma Etwinning, astfel încât toate aceste secvențe și materiale 
complementare acestora sunt accesibile pentru toți partenerii din proiect. (https://live.etwinning.net/
projects/project/199633). 
	 Problemele deschise care au fost rezolvate de către elevii cu vârste cuprinse între 6-11 ani din 
toate școlile partenere au avut un caracter inderdisciplinar: probleme deschise despre faună, floră, 
probleme deschise cu trimitere spre gastronomie, probleme deschise despre dansuri tradiționale, un 
interviu cu o personalitate celebră. 
	 Caracterul interdisciplinar al problemelor propuse spre rezolvare a lansat noi oportunități de 
abordare a matematicii prin legătura cu contexte reale de viață, respectiv pentru a realiza activități de 
cercetare/explorare a faunei și florei locale, de pregătire a unor produse culinare tradiționale, de 

REVISTA MILLENIUM 60

https://live.etwinning.net/projects/project/199633
https://live.etwinning.net/projects/project/199633


promovare a culturii naționale prin intermediul dansurilor tradiționale sau a personalităților  
reprezentative pentru o anumită țară, promovându-se astfel și dimensiunea europeană a educației. 
	 Pe platforma eTwinnig, pe paginile aferente proiectului P.O.P.A se regăsesc, alături de 
secvențele filmate din cadrul lecțiilor, posterele cu soluțiile propuse de fiecare echipă la toate 
problemele deschise, fișele de lucru individuale ale elevilor, grilele de observație pentru elevi și 
profesori, prezentări despre flora/fauna locală, cărți numerice, secvențe cu dansuri tradiționale din 
fiecare țară parteneră, rețete tradiționale pentru diverse produse culinare, secvențe filmate cu modul 
de prepare a acestor produse, quizz-uri pentru elevi, pentru fiecare din domeniile amintite anterior.  

  
  Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o 
aprobarea a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă 
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 
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Erasmus+ concurs Made For Europe 2022	  

 În cadrul proiectului Erasmus+ “Tous Amis sur l’internet” Danciu David, Bodor Alexandru și 
Kozma Gabriel au dezvoltat un joc anti-bullying, numit “Smart Choice”. Acest joc a fost creat în 
platforma Unity și a fost prezentat la concursul Made For Europe de către Bodor Alexandru la etapa 
județeană, unde a luat locul 1. La etapa națională a concursului Made for Europe, care s-a ținut pe 
perioada vacanței de primăvară la Târgoviște, Alexandru Bodor a reușit sa obțină premiul I, fiind 
apreciat de juriu cu un punctaj de excepție. 
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Smart Choice - Povestea 
	 Am creat un joc și am ajuns în Franța. Cum s-au întâmplat toate astea? După cum toți știm, 
bullying-ul este o problema reală mai ales printre tineri și elevi. În proiectul Erasmus + am avut șansa 
să găsim o metodă sau să încercăm măcar să reducem acest fenomen și să îi învățăm și pe alții de ce 
nu este în regulă să fie practicat. Ne-am gândit la ceea ce ne pasionează, la ce suntem noi cei mai buni 
și atunci ne-am dat seama ce avem de făcut. Am deschis calculatoarele și în 2 luni am avut prima 
varianta a jocului “Smart Choice”. Un mod prin care am reușit să combinam distracția și educația 
într-o formă jucăușă și interactivă. A fost genial sentimentul, am creat propriul nostru joc video, dar 
de aici începe cu adevărat distracția.  

Până să aflăm că mergem în Franța, am mai participat la un concurs pentru a ne arata muncă. 

(“Made for Europe” se numește.) O zi plină de prezentări, toate atent urmărite de o comisie serioasă, 

fiecare elev având câte un produs interesant de arătat. În final, după puțin stres, am câștigat împreună 

locul 1. Am fost foarte mândri și aici ne-am dat seama pentru prima dată că joculețul nostru chiar 

înseamnă ceva.  

Vine ziua decisivă de luni, avem interviu și așteptăm răspunsul. În ora de franceză, când eram la 

tablă, am primit un mesaj de la doamna dirigintă: “Congrats! Plecați în Franța, sper să nu va pierdeți 

pe-acolo.. “. După multe întâlniri cu doamnele profesoare ne-am văzut în aeroport, sâmbătă la 4 

dimineață. Am fost pentru prima dată cu avionul și, sincer, nu mai văd călătoria pe distanțe lungi 

altcumva. Super experiență! 

Primul contact cu Parisul. Nu-mi venea să cred că am ajuns acolo. Peisajele cunoscute de tot 

globul cum ar fi muzeul Louvre sau turnul Eiffel erau la câțiva metri de ochii mei. Plimbările pe 

Champs-Élysées oamenii și împrejurimile erau cu adevărat spectaculoase. Asta ca să nu vorbesc de 

mâncare. Am avut șansa să încercăm tot de felul de mâncaruri, care nu există, din păcate, la noi în 

țară. Pe lângă cele deja precizate am mai văzut și Arcul de Triumf, Sacre Coeur și locuri foarte 

interesante pe parcursul călătoriei. Toate acestea cu ajutorul metroului care funcționa exemplar. Din 

păcate lucrurile frumoase durează puțin și după doar o noapte ne-am urcat în trenul de mare viteză 

(TGV) unde am văzut încă odată ce înseamnă civilizație. Am tăiat orizontal toată Franța până când 

am ajuns în Plouescat. 550 de km în 2 ore, mai mult sau mai puțin. Odată ajunși, ne-a fost dat să 

vedem un oraș plin, plin de cultură și peisaje frumoase. Totul de la ocean, plajă, case, străzi și până la 

monumente mi-a lăsat o senzație plăcută. Un loc liniștit, curat, foarte bine îngrijit. Era ca și o capsulă 

unde fiecare zi era duminică și fiecare om era prietenul tău. 

Bineînțeles că treaba noastră acolo nu era doar să admirăm împrejurimile așa că ne-am văzut 

dintr-o dată la o școală privată din acel oraș, Saint Joseph,  unde am lucrat la mai multe proiecte și 

activități, foarte interesante. Am avut o dezbatere la radio-ul local, am făcut tricouri, ne-am mândrit 
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cu jocul nostru, care a avut un mare succes, am participat la ore și am încercat să comunicăm cu elevii 

mai mici decât noi de acolo. Foarte jucăuși,  prietenoși, am ajuns să ne și jucăm cu ei.  

După programul școlar au urmat alte peripeții. Pe lângă faptul că am încercat să mergem cu un 

soi de biciclete pe plajă oceanului, am exploatat fiecare peisaj la maxim, pentru că am văzut foarte 

multe. Fie că vorbesc despre Morlaix sau Roscoff, sunt ambele două orașe pe care eu nu le-aș putea 

uita și m-aș întoarce oricând în acele locuri de vis să le revăd.  

Ar fi mai multe de zis, dar deja mă întind prea mult. Ultima zi ne bate din păcate la ușa și 

începe cea de-a doua aventură a acestei călătorii. Întoarcerea. Am plecat din Plouescat și am ajuns în 

Brest. Un oraș făcut complet de la 0 în urmă celui De-al Doilea Război Mondial, de unde am și luat 

avionul înapoi spre Paris. Toate acestea într-o fugă continuă dintr-un aeroport și dintr-un avion în 

altul. 

În ciuda tuturor lucrurilor frumoase pe care le am văzut și le am experimentat, excursia aceasta 

a fost cu adevărat frumoasă datorită celor ce au fost cu noi.  Am ajuns să văd doamnele profesoare și 

doamnele învățătoare ca și pe niște prieteni pentru mine și vreau să le mulțumesc enorm pentru asta. 

Mi-a plăcut că am putut pur și simplu să uit de școală, să fiu eu și să mă bucur de una dintre cele mai 

frumoase experiențe din viața mea. Dacă aș putea să dau timpul înapoi, aș reface-o de 100 de ori. 

N-a văzut Parisul ce joc am făcut noi :)	 	 	  

Bodor Alexandru, IX A 
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ERASMUS 2022, FRANTA 

Era sâmbătă noaptea, ora trei si un sfert. Mă pregăteam pentru excursia în Franta. La ora 4 
am ajuns în aeroport, unde m-am întâlnit cu restul colegilor si cu doamnele profesoare si învatatoare. 
Am urcat în avion si am pornit spre destinație: Paris. 

La ora zece dimineața am ajuns. Prima oprire a fost la Muzeul Luvru. Chiar dacă nu am 
reușit să îl vizităm, am avut primul contact cu acest oraș necunoscut mie până în acel moment. 
Clădirile erau impresionante, era o mulțime de lume și vremea era perfectă. După aceea, am făcut o 
plimbare pe bulevardul Champs-Élysées, unde ne-am oprit să mâncăm și să intrăm în câteva 
magazine. În continuare, am mers până la Arcul de Triumf. Un lucru foarte important de precizat, în 
Paris sunt o multitudine de mașini frumoase și scumpe, pe care bineînțeles că nu le-am putut rata și le 
puteți observa în pozele de mai jos. Mai departe, ne-am oprit la Turnul Eiffel. Această construcție m-a 
impresionat cel mai mult, având un aspect muuult mai spectaculos în realitate decât în poze. Ziua 
noastra în acest oraș superb s-a terminat la biserica Sacré Coeur, un loc amplasat perfect pentru a 
vedea panorama întregului oraș și pentru a admira arhitectura ei impunătoare. Mi-a placut foarte 
mult să văd toate aceste clădiri si locuri în realitate, deoarece comparativ cu imaginile de pe internet 
pe care le cunoșteam deja, totul a fost mult mai frumos. 

A doua zi am plecat spre Plouescat, locul unde aveam să petrecem restul zilelor noastre în 
Franța. Până acolo, am luat un tren de mare viteza (TGV) care m-a surprins, având în vedere 
comfortul pe care îl oferea. Am coborât în Morlaix, unde ne-a așteptat Olivie (ghidul nostru, persoana 
care ne-a ajutat cel mai mult), care ne-a dus cu mașina până în Plouescat. Acest orășel este situat la 
marginea oceanului Atlantic și oferă niște peisaje superbe, plus o liniște incomparabilă cu agitația din 
orașele mari.  

Aici am avut parte de o mulțime de activități. De obicei, în prima parte a zilei mergeam la 
scoala lor, “Saint Joseph”. Acolo am avut șansa să participăm la o oră de limba engleză, să ne 
prezentăm jocul la care am lucrat alături de Alex si Gabi (care a avut un mare success, pot spune), să 
printam un logo pe tricouri în atelierul lor, să facem o dezbatere pe o temă la alegere si multe altele. 
Am reușit și să vorbim, chiar dacă nu prea mult, cu elevii de acolo, care erau mai mici decât noi (nu 
aveau liceu). Un aspect foarte interesant pe care l-am observat acolo constă în faptul că elevii 
organizau și întrețineau totul – de la curățenie în sala de mese, până la realizarea turului școlii pentru 
noi. 

După-masa, aveam parte de cele mai interesante activități ale zilei. Într-o zi am mers în 
Morlaix, un orășel care se aseamănă cu Sighișoara din țara noastră datorită arhitecturii. Am făcut 
turul orașului, timp în care ne-am simțit foarte bine și ne-am distrat. În altă zi, am mers în Roscoff, un 
loc în care am văzut cele mai spectaculoase peisaje cu marea și cu insulele dimprejur. Pe langă peisaje 
si orășele, am avut ocazia să participăm și la câteva activități, precum: o plimbare cu o bicicletă cu 
pânze pe plajă, care înainta datorita vântului, un mini-tur al orașului Plouescat, o plimbare prin 
centru de unde am putut cumpăra suveniruri și nu în ultimul rând, am avut șansa să vedem cum se 
gătește prăjitura lor tradițională. 
 	 În ultima zi, am pornit spre Brest, un oraș mai mare, unde am avut parte de câteva aventuri 
interesante, dar acestea sunt pentru altă poveste. Acest oraș a fost reconstruit, deoarece a fost distrus 
total în Al Doilea Război Mondial. Cel mai de apreciat lucru acolo a fost infrastructura: mijloacele lor 
de transport fiind foarte bine puse la punct.  

Chiar dacă nu am precizat până acum, nu poate fi ignorat faptul ca ne-am simțit foarte bine 
alături de doamnele profesoare si învățătoare. Fără ele, această excursie nu ar fi fost la fel. Am glumit, 
am povestit si am petrecut un timp de neuitat împreună. Mai pe scurt, am avut parte de o companie 
de nota 10. 
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În concluzie, excursia în Franța a fost perfectă si m-aș întoarce oricând să revăd acele locuri 
frumoase pe care le-am vizitat. Am rămas cu o mulțime de amintiri frumoase pe care nu le voi putea 
uita! 

                     

                              (în avion, Paris-Budapesta)                        (Eu, Alex și Olivie)       

                       

                                      (turnul Eiffel)                                           (un Mclaren, Paris) 

                       

                            (eu, Alex și câțiva elevi)                                     (oceanul, Plouescat) 

Danciu David, IX A 
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