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ironice

ACTUALITATE

şi

se

detaşează

prin

inteligenţa

construcţiei epice. Lirismul îşi face simţită

Întâlniri literare
Joi,
Colegiului

prezenţa

„Silvania”,

înjure pe Prada şi pisica Melissa, care îi „toarce
un cântec de leagăn fără cuvinte”, alinându-i

a avut loc în cadrul Zilelor „Caiete Silvane” şi

singurătatea.

organizată de Centrul de Cultură şi Artă al
judeţului Sălaj. Debutul scriitorului, mărturiseşte

care l-au provocat pe scriitor la un dialog real,

concentrat în jurul prozei scurte, evoluând

adresându-i întrebări despre sursele de inspiraţie,

ulterior spre roman. Ioan Pavel Azap, redactor la

despre modele, despre experienţa teatrului. Radu

revista „Tribuna”, Cluj-Napoca, prieten apropiat

Ţuculescu subliniază faptul că „literatura nu

al lui Radu Ţuculescu, mărturiseşte faptul că

înseamnă reportaj”, dar a fost inspirat de

autorul romanului Mierla neagră, scriere lansată

călătoriile pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

cu ocazia întâlnirii, se reinventează cu fiecare

Mărturiseşte

operă, „nu s-a manierizat de-a lungul evoluţiei,

experienţa ca dramaturg, că teatrul creat de el a

nu se repetă şi nu pastişează. Radu Ţuculescu ne

fost interzis din 1972 şi că piesele au suferit

oferă surprize de la o scriere la alta”.

cenzura comunistă. Autorii pe care i-a avut drept

neagră

Săuca,

Nu au lipsit nici intervenţiile elevilor,

s-a

Mierla

Daniel

personaje

perfectă, pe care protagonistul îl învaţă să îl

traducătorul, Radu Ţuculescu, manifestare care

Centrului,

unor

prozator, fiindcă do este considerată octava

Zalău, s-a

desfăşurat o întâlnire cu prozatorul, dramaturgul,

directorul

intervenţia

neobişnuite, Corbul Dodo, numit astfel de

17.03.2016, în Sala festivă a
Naţional

prin

este

un

vizează

protagonistului,
franciscană,

petrecută

devenită

antedecembrist.

perioada

Este

internat,
un

roman

de

ce glisează spre realismul magic deoarece
propria naraţiune abordează o tematică similară,

mănăstire
din

fiind

asemenea apreciează literatura latino-americană

adolescenţei

într-o

întrebat

model sunt scriitorii ruşi, artişti geniali, de

roman

autobiografic, cum însuşi mărturiseşte autorul ei.
Acţiunea

deopotrivă,

pe alocuri.

Clujul
despre

singurătate, o frondă la adresa unei societăţi care
friza absurdul, un amestec când hilar când grav
de real şi imaginaţie, o carte care aduce în primplan personaje groteşti precum securistul Prada,
pedagogul tipic profilului dictatorial, de un
sadism sinistru, lipsit de umanitate. Mierla
neagră este, în esenţă, un roman muzical, scris
pe ritmuri de jazz şi blues, al cărui discurs
savuros este pigmentat cu secvenţe ludice,
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Bună, George! Recent, am aflat cu toţii faptul că
Radu Ţuculescu este o prezenţă tonică,

te-ai calificat în acest an la etapa naţională la

acaparatoare, care atrage prin discursul ludic,

două discipline distincte, mai exact la Olimpiada

ironic,

de Logică şi Argumentare, precum şi la cea de

prin

exuberanţa

şi

jovialitatea

Informatică. De ce aceste materii? De unde a

mărturisirii.
Prof. Imelda Chinţa

început pasiunea ta?
Pasiunea pentru cele două discipline a
început din clasa a 9-a. Informatica, deşi la

INTERVIU

început mi s-a părut ciudată, prin exerciţiu, a
început să mă atragă şi am început să fac tot felul

George Vele – olimpic la dublu

de progrămele care mai de care mai interesante.

,, Programatorul este un creator de

Logica m-a fascinat

deoarece am aflat că

este

majoritatea metodelor prin care raţionasem

complexitate

instinctiv sunt clasificate şi studiate în detaliu,

practic nelimitată pot fi create sub forma

bazate pe legi clare, pe care odată ce le ştii, poţi

programelor

descoperi erorile pe care le facem zilnic în

universuri
responsabil.

pentru

care

Universuri

de

doar
de

calculator."

el

-

Joseph

argumentare.Încă din clasa a 9-a am vrut să

Weizenbaum

particip la ambele concursuri, doar că mereu au

Am ales, în revista acestui număr, să

avut loc în acceaşi zi. Anul acesta am avut noroc.

vorbim cu George Vele, un pasionat de tenis.

În urmă cu un an ai câştigat premiul I la

Este elev la Colegiul Naţional "Silvania", în

concursul "Istorie şi societate în dimensiune

clasa a XII-a C. În timpul liber , George

virtuală", un concurs ideal pentru pasiunea ta.

preferă navigarea pe internet şi să vizioneze

Eu cred că a fost o altă treaptă în drumul

seriale. Visul lui este acela de a deveni

îndeplinirii visului tău. Povesteşte-ne puţin

programator, un vis care se află ca punct

despre această exeperienţă.

central al discuţiei.

La concursul

"Istorie şi societate în

dimensiune virtuală" m-am înscris spontan, la
provocarea doamnei profesoare Florian Iulia, cu
gândul că va fi o experienţă interesantă, şi nu am
fost dezamăgit. Deşi am lucrat cot la cot cu
doamna profesoară, în decursul a două săptămâni
intense, nu m-aş fi aşteptat niciodată ca
progrămelul nostru, intitulat "În căutarea unui
loc de muncă", să iasă învingător.
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Care este amprenta pe care consideri că şi-a

CNS-RELOADED

lăsat-o liceul asupra evoluţiei tale?
Simt că am evoluat în decursul celor 4 ani

Florin Zaharie - Un destin împlinit

de liceu pe plan personal, în sensul în care, fiind
Drumul ascendent al imaginii Colegiului

o fire mai introvertită, am reuşit să mă integrez

Naţional „Silvania”, Zalău, se datorează şi unor

într-un grup de prieteni minunaţi, alături de care

foşti absolvenţi care s-au remarcat de-a lungul

am petrecut momente de neuitat, şi cărora le

carierei prin activitatea bogată în domeniul pe

datorez în mare parte formarea mea ca persoană.

care îl profesează. Pe aceştia ne-am propus a-i

În calitate de elev aş putea spune că participările

readuce în prim-plan, cu scopul de a oferi

la concursurile şcolare şi-au lăsat amprenta

modele actualei generaţii.

asupra mea, fiind experienţe interesante, în
cadrul cărora am avut ocazia să cunosc multe

În acest sens, îi mulţumim lui Florin

persoane cu aceleaşi interese ca şi mine.

Zaharie că a răspuns cu amabilitate invitaţiei de

Pentru îndeplinirea visului tău, spre ce facultate

a i se realiza un portret în paginile revistei
Colegiului tocmai pentru că îl considerăm un

ai ales să te îndrepţi?

destin împlinit la doar vârsta de 42 de ani.
Spre UBB Cluj.
George, pe final, care este recomandarea pe
care o faci colegilor noştri în ceea ce priveşte
obţinerea succesului, fie că vorbim pe plan
personal sau profesional?
Recomandarea mea pentru toţi elevii de
liceu este să faceţi tot ce faceţi cu plăcere. Şi
odată ce v-aţi propus ceva să nu vă opriţi până
când nu sunteţi mulţumiţi de ce aţi realizat.
Îţi

mulţumesc

pentru

disponibilitatea

şi

sinceritatea cu care ne-ai răspuns, îţi dorim cu
toţii mult succes la cele două olimpiade, şi nu
Florin Zaharie este absolvent al Liceului

numai! Aşteptăm impresiile după întoarcerea

de Matematică-Fizică, promoţia 1992 şi s-a

cu premii.

născut pe data de 17.05.1974. În 1998 obţine
diploma de licenţă şi i se acordă titlul de medic,

Interviu realizat de
Denisa Ligia Matei,
elevă în clasa a XII-a G,
Colegiul Naţional "Silvania".

specializarea

medicină

generală,

odată

cu

finalizarea studiilor la Facultatea de Medicină
Generală, UMF “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca.
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În anul 2007 obţine diploma de medic specialist,

Bursa Erasmus în perioada 11-15 nov

specialitatea Chirurgie Generală, iar în 2012

2013 în Strasbourg (IRCAD and Le Nouveau

diploma de medic primar şi diploma de Doctor în

Hospital Civil)

Ştiinţe Medicale cu tema “STRATEGII DE
AMELIORARE

A

Bursa Erasmus în perioada 14-18 aprilie
2014 în Heidelberg Germania.

TRATAMENTULUI
CANCERULUI

Bursa Erasmus în perioada 17.11-21 11

COLORECTAL”. Din 2008 până în prezent

2014 la Nouvel Hopital Civil (University of

este

Strasbourg) and IRCAD.

CHIRURGICAL
asistent

AL

universitar

la

UMF

“Iuliu

Haţieganu” şi medic la Clinica III Chirurgie

Bursa Erasmus în perioada 20-24.04

din Cluj-Napoca.

2015 în Academic Medical Center Amsterdam.

Vasta

şi

complexa

Bursa

activitate

ştiinţifice,

seriozitatea

şi

distincţia

Dezvoltarea

academică,

conştiinciozitatea

au

postdoctorală

finanţată prin Programul Operațional Sectorial

desfăşurată cu dăruire, anii dedicaţi studiului şi
cercetării

cercetare

de

Resurselor

Umane

în

proiectului cu titlul „Model

fost

instituțional

concretizate atât prin diplomele obţinute cât şi

pentru

cadrul

colaborativ

translarea

cercetării

științifice biomedicale în practica clinică-

prin activitatea practică în calitatea sa de medic.

TRANSCENT”, ID Proiect 138776 /2013 cu

În acest sens amintim doar câteva realizări din

titlul

impresionantul CV: A efectuat aproximativ 2500

Rolul

microARN

în

homeostazia

cancerului gastric.

de intervenţii chirurgicale în intervalul mai
2008 până în prezent (din care aprox. 800

Este membru în echipa editorială la

intervenţii laparoscopice standard şi avansate,

revista Biotechnology, Molecular Biology and

de asemenea aproximativ 500 intervenţii pentru

Nanomedicine

neoplazii din toată sfera digestivă).

Website: http://www.researchpub.org/journal/
bmbn/bmbn.html, de asemenea semnează studii

A obţinut:

elaborate atât în ţară cât şi în străinătate în

Diploma europeană pentru cursul de
laparoscopie

colorectală

avansată

calitate de autor sau coautor alături de nume

IRCAD

importante ale medicinei româneşti.

Strasbourg 15-16 nov 2013.
Diploma Europeană pentru cursul de

Aşadar, din stagiile de documentare-

training în chirurgia miniinvazivă IRCAD

perfecţionare pe care le putem urmări în CV-ul

Strasbourg 17-21 nov 2014.

său, transpare preocuparea doctorului Florin

Premiu UESFCDI (CNCSIS) pentru

Zaharie

pentru

creşterea

competenţei

sale

articolul PN-II-RU-PRECISI-2013-7-2930 Open

profesionale şi ştiinţifice, deopotrivă pentru actul

or laparoscopic treatment for hydatid disease of

medical în sine. Este evident faptul că doar un

the liver? A 10-year single-institution experience

caracter

2013.

reuşeşte la vârsta de 42 de ani o performanţă în
-4-

puternic,

acribios

şi

perfecţionist

domeniul atât de complex precum cel medical.

direct şi secret exprimat de colegii săi. În cazul

Nădăjduim că o contribuţie în formarea sa a avut

şcolilor gimnaziale, reprezentantul elevilor are

şi liceul sălajean pe care l-a început în anii de

doar statutul de observator, pe când în cazul

dictatură comunistă şi l-a finalizat cu succes în

liceelor, elevul votat trebuie să aibă vârsta de 18

perioada postdecembristă.

ani şi va ocupa un loc din cota repartizată
părinţilor în Consiliu.

Material realizat de prof. dr. Imelda Chinţa

EVENIMENT

În anul şcolar 2015-2016 elevii au fost
reprezentanţi în Consiliul de
Administraţie al şcolilor
Directorii

sunt

obligaţi,

potrivit

Senatul a adoptat, în data de 15 aprilie

Ordonanţei nr. 4621/2015, să îi convoace la

2015, propunerea normativă care modifică Legea

fiecare şedinţă de CA pe elevii cu drept de vot.

educaţiei naţionale nr. 1/2011, astfel încât

În cazul celor minori, directorii au obligaţia de a-

reprezentantul elevilor va avea drept de vot în

i convoca numai la şedinţele în care se dezbat

sedinţele consiliului de administraţie din licee şi

problematici privind elevii.

din unităţile postliceale. Articolul 96, alin.2) din
Particularizând

legea educaţiei a fost completat astfel: "în

la

nivelul

Colegiului

Naţional "Silvania", în luna octombrie a anului

consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare,

2015 au avut loc alegerile pentru Consiliul de

din cota rezervată părinţilor, un loc este

Administraţie, simultan cu cele pentru Consiliul

repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al

Şcolar al Elevilor. În anul şcolar 2015-2016,

elevilor, care a împlinit 18 ani ".

Denisa Ligia Matei, elevă în clasa a XII-a G, a

O altă modificare adusă legii prevede ca

reprezentat, cu drept de vot în CA, elevii de la

la şedintele consiliului de administraţie din

CNS. Aşadar, Denisa a avut ocazia de a lua parte

şcolile

de

la toate şedinţele organizate, putând lua cuvântul

observator şi reprezentantul elevilor, cu statut

referitor la subiectele abordate, iar în final având

observator.

dreptul unui vot din partea elevilor.

gimnaziale

participă

cu

statut

Astfel, de pe 15 octombrie 2015, un

Membrii Consiliului de Administraţie au

reprezentant al elevilor de la fiecare şcoală face

o serie de atribuţii printre care: adoptă proiectul

parte din Consiliul de Administraţie a unităţii de

de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul

învăţământ. Acesta a fost desemnat prin vot

unităţii
-5-

de

învăţământ;

aprobă

planul

de

dezvoltare instituţională elaborat de directorul

ŞTIINŢE

unităţii de învăţământ; aprobă curriculumul la
decizia

şcolii,

la

propunerea

consiliului

Ce sunt celulele stem?

profesoral; stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu
terţi; îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin
ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei,

Celulele

stem

sunt

celule

cu

o

cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale

extraordinară capacitate de a se transforma într-o

Ministerului Educaţiei, aprobă modalităţile de

mare diversitate de celule diferențiate, putând

realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de

astfel să reînnoiască şi să refacă ţesuturi afectate

învăţământ şi stabileşte utilizarea acestora în

sau distruse. Când o celulă stem se divide,

concordanţă

din

celulele rezultate pot fi tot celule stem sau pot fi

proiectul de dezvoltare instituţională şi planul

un alt tip de celule, celule specializate (hepatice,

managerial pentru anul în curs; resursele

nervoase, epiteliale, musculare, etc.)

cu

planurile

operaţionale

extrabugetare realizate de unitatea de învăţământ
din activităţi specifice (închirieri de spaţii,
activităţi de microproducţie etc.), din donaţii,
sponsorizări sau din alte surse legal constituite
rămân în totalitate la dispoziţia acesteia; precum
şi alte aspecte are vizează buna funcţionare a

Celulele stem sunt celule nespecializate
care se pot înmulţi prin diviziune celulară după o
perioadă

lungă

de

conservare

şi

se

pot

transforma şi cultiva, în condiţii controlate, astfel
încât să formeze ţesuturi.

unităţii de învăţământ.

Ele se pot împărţi în două mari categorii:
embrionare

În luna octombrie, 2016, vor avea loc o serie de
alte

alegeri

pentru

stabilirea

şi

adulte.

Celulele

stem

embrionare (CSE) pot da naştere oricărui tip de

elevului

celulă/ţesut (totipotente) şi se pot obţine din ţesut

reprezentant în Consiliul de Administraţie al

embrionar. Utilizarea lor însă, este limitată din

şcolilor.

considerente etice. Celulele stem adulte au o
capacitate de diferenţiere ceva mai limitată

Denisa Ligia Matei,

(pluripotente, multipotente) şi pot da naştere

clasa a XII-a G
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unor celule ce vor forma diverse ţesuturi (ţesut

în celule stem, este aruncat, de obicei, după naş

hepatic, celule sangvine, ţesut nervos, ţesut osos,

tere împreună cu cordonul ombilical şi placenta..

etc).

După venirea pe lume a nou născutului,
Din cordonul ombilical se recoltează două

personalul medical trebuie să recolteze sângele

tipuri de celule stem şi anume:




din cordonul ombilical folosind setul de recoltare

celulele stem hematopoietice, recoltate din

special creat pentru acest lucru. Colectarea

sângele cordonului ombilical;

sângelui este o procedură simplă şi scurtă, care

celulele stem mezenchimale, recoltate din

oferă deplină siguranţă pentru sănătatea mamei şi

peretele cordonului ombilical.

a copilului. Sângele astfel recoltat se transportă

Celulele stem au o compatibilitate de până

la laborator pentru a fi analizat în vederea

la 100% în cazul unor transplanturi autologe,

validării

maximizând şansele vindecării copilului şi de

sângelui sunt corespunzătoare, se va efectua

până la 50% în cazul altor membri din familie

procedura de recoltare a concentratului de celule

(transplanturi alogene).

stem. Probele obţinute vor fi înregistrate şi

Celulele stem hematopoietice se pot folosi

ulterior

pentru

recoltare.

supuse

procesului

Dacă

de

analizele

criogenare

în tratarea unui număr de peste 70 de afecţiuni,

treptată.Stocarea celulelor

în

criotancuri la temperaturi cuprinse între -170 °C

special

ale

sângelui.

În

urma

unor

stem se

face

în

transformări, celulele stem mezenchimale pot

și

regenera

hepatic,

Astfel, celulele stem, obţinute fără niciun risc

epidermic etc), având o mare perspectivă de

pentru copil şi mamă, fără probleme de ordin etic

utilizare în medicina regenerativă, considerată

şi disponibile la cerere pentru tratamente

medicina viitorului. În viitorul apropiat celulele

medicale se pot păstra pe perioade de zeci de ani.

ţesuturi (miocard,

ţesut

-196

°C,

în

vapori

de

azot

lichid.

stem se vor putea folosi în cazuri de deteriorare a
Prof. Pop Emilia

sistemului nervos central (maladia Parkinson,
Alzhaimer, scleroza multiplă, leziuni pediatrice

CLONAREA TERAPEUTICĂ

cerebrale), boli autoimune, diabet.
Cum se recoltează celulele stem?
Clonarea rămâne un subiect de mare

O sursă bogată de celule stem este sângele

interes. Incă insuficient cunoscut şi prea puţin

din cordonul ombilical recoltat după naşterea

prezentat publicului larg, clonarea fascinează

unui nou născut. Sângele ombilical din care se va

prin faptul că mult timp a fost de domeniul

extrage concentratul de celule stem poate fi

science fiction, iar acum pare să devină o

recoltat doar imediat după naştere! Un volum

realitate pe care trebuie să o acceptăm. Intens

sanguin variabil rămâne pe traiectul cordonului

dezbatută din punct de vedere moral, etic şi

ombilical până la placentă şi în interiorul

religios, clonarea va fi un capitol important al

placentei bogat vascularizate. Acest sânge, bogat

viitorului, ce trebuie înţeles cât mai bine încă din
prezent. Ce fac de fapt oamenii de ştiinţă şi de
-7-

ce? Cum poate clonarea să salveze vieţi şi care

că vor mai trece aproape 10 ani până când ea va

sunt de fapt argumentele pro şi contra? Merită

putea fi testată pe oameni.

ea, oare, toate aceste efoturi financiare, sau ţine

Celule stem “ ucigase “ pot distruge
celule canceroase

mai mult de dorinţa specialiştilor de a extinde cât
mai mult graniţele ştiinţei? Celulele stem sunt

Oamenii de ştiinţă din Japonia afirmă că

considerate a fi una din cele mai revoluţionare
modalităţi

terapeutice

pentru

foarte

au reuşit să creeze în laborator celule T killer

multe

capabile să lupte împotriva cancerului. Este

afecţiuni. Celulele stem sunt celule primordiale

prima încercare reuşită de a crea asemenea

care se pot dezvolta în orice parte din corp. Până

celule; precedentele încercări au eşuat din cauză

acum câţiva ani, până să fie utilizate celulele

că aceste celule au o viaţă foarte scurtă, ceea ce

stem pluripotente induse, singurul mod de

limitează utilizarea lor. Aşa-numitele celule T

obţinere a celulelor stem presupunea prelevarea

killer – sau limfocite T killer - sunt o clasă

lor din embrioni umani. Tehnica era destul de
controversată

deoarece

ea

specială de celule ale sistemului imunitar,

presupunea

implicate

distrugerea embrionului. În schimb, celulele

în

apărarea

organismului

prin

intermediul microorganismelor patogene sau a

stem pluripotente induse sunt celule mature mult

celulelor canceroase anormale. Limfocitele T

mai uşor de obţinut şi care pot fi „reprogramate”

sunt produse în număr mic în organism, dar se

într-o celulă primordial versatilă din care se pot

crede că injectarea lor în cantităţi mari ar putea

dezvolta în orice alt tip de celule.

potenţa funcţia

„Ficat uman” creat din celule stem(

astfel la distrugerea cancerului.

Oamenii de ştiinţă din Japonia susţin că,

sistemului imunitar şi conduce

Grupari de celule stem embrionare umane
printate pe imprimante 3D:

pentru prima dată în lume, au crescut ţesut
hepatic din celule stem. Crearea acestui tip de
ţesut, cu scopul de a înlocui ficatul bolnav sau
avariat

în

accidente,

reprezintă

o

reuşită

extraordinară pentru lumea ştiinţei şi o şansă la
viaţă pentru mii se oameni. Oameni de ştiinţă de
la Yokohama City University Graduate School
of Medicine au declarat că au creat pe un
şoarece, un ţesut „similar cu cel al ficatului uman
matur”. Până acum, tehnica nu a fost testată pe
oameni, însă ea stă ca o dovadă solidă şi

Odată perfecţionată, această tehnologie ar

importantă a conceptului. Aceştia au declarat că

putea permite oamenilor de ştiinţă să fabrice

este posibil ca metoda să funcţioneze şi la alte

porţiuni tridimensionale de ţesut uman şi organe

organe precum pancreas, rinichi sau plămâni, dar

transplantabile,
-8-

eliminând

astfel

necesitatea

donării de organe sau testările pe animale.
Celulele embrionice stem umane (hESC) se pot
replica la infinit şi se pot transforma în aproape
orice alt tip de celule din organismul uman. Cu
ajutorul lor, cred oamenii de ştiinţă, s-ar putea
crea ţesuturi pentru grefe, s-ar putea

corecta

problemele de funcţionare ale multor organe inimă, plămâni, măduva spinării etc.- şi ar putea
fi tratate nenumărate afecţiuni, de la maladia
Parkinson la căderea părului. Totuşi, recent, o

Oamenii de ştiiinţă de la Universitatea

echipă de oameni de ştiinţă a reuşit să printeze

din Kyoto au creat, în cadrul unor experimente

porţiuni de ţesut folosind hESC. Experimentele

pe şoareci, celule reproducătoare masculine,

au fost realizate de cercetători de la compania

pornind de la celule stem. Recent, aceeaşi echipă

Roslin Cellab, specializată în cercetări asupra

a reuşit să creeze ovule care, odată fertilizate, s-

celuelor stem, şi de la Universitatea din

au dezvoltat dând naştere unor pui de şoarece

Edinburgh.

normali.

de

oameni. Dacă oamenii de ştiinţă vor reuşi să
obţină ovule şi spermatozoizi din celule stem

umană pot fi reprogramate şi transformate în

adulte

celule nervoase imature, din care se pot apoi

(întrucât

folosirea

de

celule

stem

embrionarea implica distrugerea embrionilor

forma diverse tipuri de celule ale creierului.

umani,

Metoda are implicaţii importante în cercetare: pe

o

practică

interzisă

de

legislaţia

occidentală, din cauza problemelor etice pe care

aceste celulele nervoase crescute în laborator pot

le ridică), atunci persoanele care au devenit

fi studiate mecanismele celulare ale unor boli

infertile din diferite cauze - de exemplu în urma

neurodegenerative şi pot fi testate medicamente.

unor terapii agresive împotriva cancerului – ar

Ulterior, au transplantat neuronii şi astrocitele în

putea totuşi să aibă

creierele unor şobolani nou-născuţi, iar după o
animalelor,

utilizarea

de rezolvare a unor probleme de fertilitate la

punct o metodă prin care celule extrase din urina

creierele

însă,

ar putea reprezenta o metodă foarte promiţătoare

Un grup de cercetători chinezi a pus la

examinând

atunci,

spermatozoizi şi ovule provenite din celule stem

Celulele din urina pot fi transformate in
celule nervoase

lună,

Până

urmaşi, cu ajutorul

spermatozoizilor şi al ovulelor „fabricate” din

au

celule ale propriului organism.

constatat că noile celule au supravieţuit. Totuşi,
rămâne de văzut dacă vor putea supravieţui mai

Bibliografie:
1.www.descopera.ro ;
2. www.romedic.ro
3. A.Simon-Gruiţă, Traian Şăitan, Biologie,
Manual pentru clasa a XII-a, Ed. CD Press, 2007

mult şi dacă se vor integra în circuitele cerebrale
astfel încât să devină funcţionale.
Spermatozoizi şi ovule creaţi din celule stem:

Prof. Pop Dorina
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România).Programul

Metode de Sortare. Studiu comparativ

AEL

dă

posibilitatea

profesorului să folosească un soft educaţional
performant care uşurează foarte mult procesul

Lucrarea prezintă modul a abordare şi de
rezolvare

a

problemelor

prin

de predare dar în

metode

acelaşi timp asigură şi

o

îosuşire corectă de către elevi a noţiunilor de

algoritmice, precum şi necesitatea studierii

învăţat.

complexităţii algoritmilor ,utilizând în acest sens
o gamă largă şi variată de algoritmi de sortare.

Utilizarea programului AEL dă rezultate

La nivelul învăţământului preuniversitar ,apar în

optime numai dacă este folosit în combinaţie cu

programa şcolară capitole

”metodele

dedicate studierii

clasice"

de

predare-învăţare-

metodelor de sortare atât în ciclul inferior

evaluare.Oricât de bine realizat şi oricât de

alliceului cât şi în cel superior.

performant ar fi un soft educaţional, acesta nu va
putea înlocui niciodată activitatea profesorului la

Tocmai de aceea, am considerat oportun, că

clasă, ci va putea doar să o îmbunătăţească.

această temă se potriveşte foarte bine la nivelul
al

Partea a doua a lucrării este dedicată

învăţământului preuniversitar, pentru că oferă

studiului metodic şi metodologic a acestei teme.

elevului

Capitolul „Importanţa predării Metodelor de

ciclului

inferior,

respectiv

superior

o imagine a modului de alegere a

algoritmilor de rezolvare a problemelor pentru o

Sortare

în liceu”

abordare cât mai eficientă.

importanţa

predării

pe lângă faptul că arată
metodei,

vă

oferă

şi

posibilitatea descoperii a diferitelor tipuri de

Lucrarea de faţă este structurată pe 9 capitole

probleme care necesită utilizarea unui anumit

şi are două părţi:

algoritm de sortare, precum şi prezentarea celor

•

Prelucrarea conţinutului ştiinţific

mai eficienţi algoritmi utilizaţi in rezolvarea

•

Consideraţii metodice şi metodologice

anumitor probleme.

– proiecte de tehnologie didactică

Fiind o lucrare metodico-ştiinţifică realizată

În prima parte a acestei lucrări este

pentru

prezentată partea ştiinţifică, o abordare teoretică

•

Tipuri de sortări

•

Clasificarea tehnicilor de sortare

didactic

I

în

legate de modul de proiectare a acestei teme în

Sunt prezentate aici:
Noţiuni introductive despre sortare

gradului

învăţământ, aceasta conţine o serie de informaţii

a tot ceea ce înseamnă„Metode de Sortare”.

•

obţinerea

activitatea cadrului didactic. Astfel vi se oferă:
 Programa şcolară pentru clasa a X-a şi a
XI-a, unde apar aceste metode de sortare
 Modul

Spre finalul primei părţi, apar informaţii

de

planificare

a

activităţii

didactice, proiectarea unităţii de învăţare

legate de e-learning şi software educaţional

 Principii privind predarea, evaluarea

(sistemul informatizat AEL – implementat de
Ministerul Educaţiei în şcolile şi liceele din
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 Resurse didactice necesare , planuri de

Ce este contabilitatea?

lecţie, fişe de lucru
Elementele prezentate în această lucrare pot
Ce este contabilitatea? Este o întrebare

fi de un real folos oricărui profesor în buna

simplă, cu un răspuns la fel de simplu.

pregătire a elevilor săi, la clasă, pentru
bacalaureat

sau

pentru

concursurile

de

programare.
In această lucrare, am prezentat o serie de
algoritmi de sortare, precum şi prelucrarea lor,
scoţând întotdeauna în evidenţă complexitatea şi
eficienţa algoritmului folosit pentru respectiva
prelucrare.
Evident, nu am putut aborda complexitatea
tuturor algoritmilor de sortare , însă experienţa la

Contabilitatea este ce avem noi prin casă,

catedră m-a făcut să fac o selecţie atentă şi

pe noi, în buzunare, la serviciu, pe stradă, peste

pertinentă a algoritmilor mai des utilizaţi.

tot. Toate lucrurile care sunt palpabile, tot se
poate contabiliza. Contabilitatea este la fel de

Consider că lucrarea este valoroasă datorită

veche ca astronomia sau religia, dar se vorbeşte

complexităţii şi varietăţii noţiunilor teoretice

despre ea în istorie foarte puţin sau deloc.

(ştiinţifice şi metodice) pe care le-am tratat (care
reprezintă un excelent ghid pentru profesorii

Aceasta a început înca din Evul Mediu

dornici de perfecţionare), datorită aplicaţiei

cum demonstrează desenele din peşteri, unde

practice conţinute ( care reprezintă un soft

oamenii ţineau evidenţa – “socotelile“ - câte

educaţional ideal în predarea capitolului despre

animale au vânat fiecare, câte s-au mâncat, câte

algoritmi de sortare), dar şi datorită părţii ei

piei au rezultat şi lista poate continua.

metodice (care reprezintă un suport didactic

Întâia manifestare a contabilităţii prin

eficient atât pentru profesorii tineri, aflaţi la

numărarea bunurilor de care dispune o persoană

început de carieră, cât şi pentru profesorii cu mai

la un moment dat, a dat curs unei nevoi practice

multă experienţă la catedră).

de ţinerea a evidenţei, de calcul, de control al
averilor.

Prof. Cristina Ioana Vlaicu

comerţului

Acestea
şi

au
la

dus

la

dezvoltarea

creşterea

economiei.

Antichitatea, în principal sumerienii, egiptenii
chiar şi romanii au contribuit la constituirea unui
cadru care permitea tehnici de înregistrare şi
control a catastifelor.
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Părintele contabilităţii este Luca Pacioli,

ISTORIE

un călugăr franciscan, care, prin lucrarea lui:
Summa di Arithmetica, Geometria, Porportioni
et Proportionalita, a considerat că obiectul

Bacalaureatul din 1896 la Zalău

contabilităţii este “tot ceea ce dupa părerea
negustorului îi aparţine pe lume, precum şi
afacerile mari şi mărunte în ordinea în care au

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea

avut loc”. De la definiţia aceasta s-a ajuns la

(ca şi în prezent) liceul se încheia cu un examen

contabilitatea de azi .

de finalizare, numit examen de maturitate sau
bacalaureat.

Conform Legii contabilităţii nr.82/ 1991,
obiectul contabilităţii îl constituie “reflectarea în

Aşa s-a întâmplat şi în anul 1896 când

expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile,

eminentul elev, şi talentatul poet Ady Endre a

inclusiv solul, bogăţiile naturale, zăcămintele şi

absolvit Colegiul Reformat din Zalău. Despre

alte bunuri cu potenţial economic, disponibilităţi

desfăşurarea examenului final găsim date în

băneşti, titluri de valoare, drepturi şi obligaţiile

anuarul colegiului editat pentru anul şcolar 1895-

persoanelor fizice şi juridice, precum şi mişcările

6, dar şi mai amănunţit în Registrul de procese

şi modificările intervenite în urma operaţiunilor

verbale al colegiului reformat.

patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile şi

Absolvenţii clasei a VIII-a (cl. a VIII-a

rezultatele obţinute de acestea”.

era echivalentul clasei a XII-a de acum),
terminau în luna mai, iar celelalte clase în iunie.

În concluzie, contabilitatea putem să o

Pe 11 mai aveau examen final din toate

folosim în tot ce ne înconjoară.

disciplinele studiate în ultima clasă, şi peste
câteva

zile

bacalaureat,

începeau
având

probele

următorul

scrise

la

calendar

de

examen:
-15 mai, la limba şi literatură maghiară.
(Examenele scrise începeau la 7 dimineaţa! La
examen s-au înscris 18 candidaţi, din care 17 din
promoţia

curentă

şi

unul

din

promoţia

precedentă. În fiecare zi se trăgea la sorţi ca să
fie împărţiţi în două grupe. Elevii erau examinaţi
de profesorii proprii.)

Material realizat de Claudia Păuşian, contabil-şef

-16 mai, limba latină.
-17 mai, limba greacă.
- 12 -

-18 mai, matematică.

la oral în grupe de 6 şi trăgeau bilete de examen
şi în cele două zile au fost examinaţi pe rând la 6

-19 mai, limba germană.

discipline: limba şi literatura maghiară, istorie,

Subiectele la examenele scrise au fost şi

limba latină, limba greacă, matematică şi ştiinţe

ele publicate în anuar. Subiectele orale ale

ale naturii.

fiecărui candidat sunt transcrise în procesul

Absolvenţii în total aveau 5 examene

verbal încheiat cu ocazia fiecărui examen,

scrise şi 6 examene orale. Dacă un absolvent

inclusiv calificativul obţinut şi apoi tabele

primea notă nesatisfăcătoare la o probă scrisă, nu

centralizatoare cu rezultate. La partea scrisă,

mai era acceptat la oral, iar în anul următor

directorul prezida examenul.

trebuia să

După o sesiune de pregătire de o lună, pe

anuarul

repete absolut toate examenele. În

colegiului

este

publicat

rezultatul

20-21 iunie s-au desfăşurat probele orale. La

examenului de bacalaureat pe discipline şi probe,

probele orale preşedintele de examen era curato

şi sunt enumeraţi elevii care au promovat

rul şef al colegiului, iar din partea ministerului a

bacalaureatul.

asistat un profesor universitar. Biletele de
De remarcat faptul că la probele scrise au

examen erau elaborate de către fiecare profesor
examinator

în

parte.

El

dădea

şi

fost în total doar 9 calificative maxime din 72

nota

posibile şi la probele orale 18 din 90 posibile, şi

(calificativul), comisia doar asista la examen.

ponderea ceea mai mare a calificativelor - atât la
scris cât şi la oral - a fost SUFICIENT, cu toate că

Disciplina

Scris

Scris

Scris

Scris

Oral

Oral

Oral

Oral

examenul s-a desfăşurat cu profesorii cu care au

de examen

studiat disciplinele respective. (Aceste calificative de
(Calificativul

FB

B

S

IS

FB

B

S

IS

L.

3

6

8

1

5

5

7

-

L. latină

2

3

13

-

2

5

10

-

L. germană

4

4

10

-

-

-

-

-

„Bine maturizat”, iar 12 doar simplu „maturi”. Din

Istorie

-

-

-

-

3

4

10

-

prima categorie a făcut parte şi Ady Endre.

Matematică

-

5

11

2

4

5

8

-

Tot din anuar aflăm, că dintre cei promovaţi

Şt.

-

-

-

-

4

3

10

-

1 s-a decis să se angajeze ca funcţionar, 1 dorea să

fapt au corespondent în note: FB=1, B=2, S=3 iar
şi

lit.

calificativul „insuficient” se nota cu 4. După aceste

maghiară

rezultate nu e de mirare, că dintre cei promovaţi la

ale

bacalaureat, doar 5 au primit calificativul general

urmeze carieră militară, iar ceilalţi alegeau studii

naturii

universitare: la drept 6, medicină, inginerie, teologie,
economie câte 2, iar 1 la litere. (Ady s-a înscris la

În ziua de 20 iunie dimineaţă la ora 8, în

facultatea de drept din Debrecen. Aceasta a fost

prezenţa comisiei prin tragere la sorţi s-a decis

opţiunea părinţilor de fapt, şi după doi ani de

ordinea de intrare la examen. Absolvenţii intrau
- 13 -

facultate se va dedica integral literaturii şi
jurnalismului.)
Acum 120 de ani examenul de bacalaureat,
cum se vede a fost un examen sever, şi doar cei care
au promovat examenul, puteau să intre în
universităţile vremii, precum şi în zilele noastre.
Băieţii dacă aveau bacalaureatul nu trebuia să facă
serviciu militar la trupă, care era de 3 ani, ci
executau doar 1 an de voluntariat şi deveneau ofiţeri
în rezervă.

Ultima

pagină

din

Procesul

verbal

încheiat după examenul de bacalaureat de acum
120 ani, cu semnăturile. 21 iunie 1896.

Prof. László László

CREAŢIE
Trăim în lumea plină de durere
Trăim în lumea plină de durere,
Acompaniați de-o absurdă tăcere
Iubim doar ca să ne simțim vii
Uităm s-avem inimi de copii.

Când clopotele-și plâng durerea,
Bătând și distrugând tăcerea,

Pagina cu rezultatele la examenul oral de

Simțim cum vântul ne inundă trupul

latină (Numele elevului, subiectul, calificativul.)
Cu chinuri reci,ne brazdă chipul.

Pe poziţia 5 Ady Endre, subiectul: „Cicero. Visul
lui Scipio”. Calificativul FB.

Oamenii străini de lumea grea
Aleargă neîncetat prin ea
Însă pierdut-au trenul fericirii
În gara tristă a amintirii.
- 14 -

E lună plină

Credeam
Credeam

E lună plină iarăși

Că mă vei căuta

A nu știu câta oară,

În neanțul
E irisul albastru,

Unde m-am pierdut

Sunt flori de primavară.

Când brusc
Ai dispărut

În ochii tai regino

Tăcut

Coboară-n noapte stele,
Iubiri întunecate

Și m-ai blocat
Alergi copil prin ele.

Într-un trecut
De unde nu am chei să ies,

E ora șapte afară

E totul gri,

În mine-i ceas târziu,
Când dorm suflări în taină

E totul șters,

În suflet gol,pustiu.

Nici gândurile
Nu au sens,

E lună plină iarăși

Nici visurile

A nu știu câta oară,

Nu trăiesc.

În irisul albastru
Mor flori de primavară.

Așa departe
Am ajuns
Satmari Iarina, XG

De tine..
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oferită

Destin intersectat

de

mângâierile

tale

calde

se

metamorfozează intr-un abandon al tuturor

Îmi e atât de dor de tine încât reușesc sa

preconcepțiilor incert definite ale

îți pictez chipul in lacrimi, seara de seara. Atunci

materiei

sufletești, știind ca prin fisura scuturilor menite

este momentul din zi in care frânturile de

sa ma protejeze in fata ta, îți vei croi propriul

sentimente rămase după tine, se scurg fantomatic

drum spre inima-mi sagetata de dor si de

prin clepsidra eterna a infinitului, iar eu culeg

cruzime, pentru a te iubi din nou. Dar cand la

toata amărăciunea cu răbdare, pentru a nu lasă in

Amiaza, soarele tău a atins apogeul, mi te-ai

urma nici măcar o singura parte din ceea ce am

înstrăinat, lăsându-mi in final doar frânturi de aer

fost "Noi".

cald, purtate de alizeele de vara.
Acest moment al zilei, caci noaptea e
Întotdeauna ajungeam aici, la acea aură

doar o parte din zi, pare a stagna pentru a

de urlet şi de stralucire , de parcă toate visele

înfăptui o ultima explozie de arta: Arta

mele

involuntară de a crea capodopere prin noi

ar

fi

fost

petale

semitransparente,

filigranate, unite toate la baza aceluiaşi pistil de

înșine,menite sa reziste sub presiunea apăsătoare

lumină : ochii tai, prin care se observa cum

si continua a timpului. Timpul care nu ne ajuta sa

existența spirituală si-a creat deja conturul

uitam, ci definitivează starea de euforie si de dor,

prestabilit.. Au trecut multe seri de cand am

care se îneacă in portretul tău din lacrimi. Se

încetat sa te mai caut, deoarece știu ca in

îneacă prin atat de multe vorbe intr-o esența a

memoria universala noi doi vom fi mereu

incertitudinii, din pricina noutății de a fi

împreuna in adevăratul moment prezent, care ne

incapabil sa spui ceea ce simți, ea fiind împletită

este nemuritor in povestea deja scrisă a

cu o monotonie adesea frecventata de eul nostru

destinului. Noi ne aflam in punctul in care totul

interior, care ucidea prin puterea cuvântului,

se afla in același loc, in același timp, mereu. Bat

asemeni unui izvor de fraze incoerente si dure.

la fereastra ta de unde pot privi lumea,

La cascada viziunilor fugare, te regăsesc. Atunci

contemplând tainic poezia pierdută in timp si

alerg după amintirea ta intr-un loc pe care sunt
imaginea ta răsare neincetat in încăperea obscura

sentimentele mele care exalta si se înăbușă in

a minții mele, asemeni unui soare care își

același timp. Ma uit la tine cu dragoste.

luminează doar interiorul,devenind calic in

Dragostea care se reflecta prin oglinda timpului,

esti

soarele

care

spațiu.

sau prin ceea ce ne închipuim a fi aceasta

privința luminii emanate spre lumea exterioara.
totodata,

in

prin

cuvintele

Dar

uitate

Trăiesc

convinsă ca nu l-am uitat, mai ales fiindcă

noțiune.

linisteste

diminețile care nu cred in continuitatea timpului,

Privesc totodata apa înghețată din fântâna

fiind atat de lase si de naive in fata vieții mele,

emoțiilor noastre, știind ca intr-o zi va curge din

încât insistau

ca nu exista niciun moment

nou. Asa sa fie si in privința inimilor noastre. Sa

trecător după ora ființei mele.Treptat, linistea

asculte de timp, dar sa nu rămână blocate in
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același

loc

pentru

totdeauna.

Adevarata

vecie,

știu

ca

întunericul

prinde

contur

înțelepciune consta in respectarea lucrurilor

imprimandu-se etern in materia ta sufleteasca.

simple, care ne pot transporta acolo unde dormi

Asadar, stinge-mi, te rog, o stea si ramai pe sub

sa ajungem, daca le acordam timp din Veșnicia

pleoape. Stinge-mi pe urma si luna amara cu un

noastră.

nor…

Cand trecem de limita durerii, spiritul se

In Universul meu, deși nu exista planete,

întărește. Cand dorințele vieții zilnice își pierd

orbite, sau astre cerești, exista dorința de a te

noima, omul se purifica. Suferința provine din

recrea mereu, fiindcă doar prin tine pot sa ma

dorința, nu din durere. Lacrimile care odinioară

declar Artist. Am sa neg faptul ca nu am vrut sa

erau produse de topirea inimii mele de gheata,

te imit. Toata atenția mea gravita in jurul tău. Tu

acum sunt stopate doar de același ger al

mereu ai fost pentru mine un maestru, tocmai de

sentimentelor.

Îmi străbat interiorul deșertic,

aceea încercam sa te păstrez doar pentru mine,

secătuit de orice resursa de iubire din partea ta si

atat timp cât noi, am realizat un pact de

întâmpin doar lacrimi ce se topesc după tine.

coexistența pacifică cu propriul destin, riscând

Poate dacă înaintez suficient in căutarea luminii

toate șansele care se vor înfățișa treptat in

mele, voi găsi un pod de trecere spre lumea

călătoria noastră, in schimbul adevăratei meniri.

spirituală, unde nisipul fierbinte care îmi arde

Există , pe parcurs, clipe magice care trec

tălpile de dor se va transforma treptat in zăpada,

neobservate şi – brusc – mâna destinului ne

iar fiecare lacrima care s-a revărsat la malurile

schimbă universul, dar noi vom înţelege pe

unui alt sentiment, va îngheța chiar de la izvor.

deplin minunea vieţii doar când vom lăsa să se

Si sentimentele se vor scufunda intr-un final,

întâmple imprevizibilul. Ți-am dat drumul,

asemeni pietrelor aruncate spre ființa mea de

neștiind ca tu erai cel care avea aripi si zbura cu

sticla, de trecători la fel ca tine, care devin doar

mult peste limitele inimii mele, in timp ce eu

privitori ai pagubei, fără a mai dăinui sa vegheze

doar umblam pe un sol arid al fericirii noastre.

măcar o ultima noapte, din cerul ființei mele...

Probabil te-am ținut prea strâns de mâna atunci

Te-ai dus doar la fund si te-ai înecat in

cand atingeam amândoi Pamântul știut de toți si

profunzimea lacrimilor mele.

te-am pierdut atunci cand necunoscutul m-a

Ai spune ca noaptea linisteste si ca

invadat, răpindu-ma de lângă prezenta ta

profunzimea ei aduce pace, luminând astfel calea

protectoare, silindu-ma a deveni o prizoniera in

spirituală prin creativitate. De ce nu ne putem

închisoarea confuziei. Acum, deși ma rog cu

imagina un cer sub care stelele ne contempla

ardoare ca impactul căderii mele de la înălțimea

idealurile noastre, iar noi îndeplinim emfatici

așteptărilor pe care mi le-am construit de una

bucuria divinității? Sa fim zeii propriilor

singura, sa fi provocat o rana fatala, ma lupt

sentimente... Dar, eu deși mi-as inchide ochii,

neîncetat cu rațiunea si cu inima mea, singurele

măcar pentru o secunda, sau poate chiar pentru

forte ale corpului meu care îți păstrează
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imaginea intact, pe retina sacra a emoțiilor

tine. Te-ai închis după un prag al obscurității,

contradictorii.Nu reușesc sa te înlătur nicicum,

aflându-te la granița cu tine însuți. Sentimentele

atat timp cât mi-ai marcat sufletul cu insigna

ți se cern intr-o sita imensa a rațiunii, rămânând

dezolarii. Tu vei rămâne mereu alături de mine

in final doar cu trăirile superficiale deoarece nu

Nu exista o definiție concretă

ai rezistat probei de anduranța la care te-am

a

supus involuntar. Ai preferat sa trișezi, citind

sentimentelor ce imi năvălesc trupul. Stările

Instrucțiunile jocului la care ne-am antrenat

actuale sunt dovada planului ireal, invizibil, care

împreuna, neștiind ca nivelul final ar putea fi

pătrunde in lumea vizibila prin intermediul meu.

reprezentat de imaginea ta in brațele ispitei ,care
Imi induc voit si conștient trauma crizei

te-a ademenit treptat prin promisiuni realizabile,

de identitate, neștiind ca propriul meu Univers

din urma cărora misterul nu beneficia nici măcar

atrage doar ceea ce este cerut cu ardoare.

de suspansul de a fi grăit tremurând pe buze.
Participi la un preludiu previzibil al mișcărilor

Dar, de ce eu?

primordiale, unde rațiunea te-a dominat in
De ce doesti sa te intorci, din nou, in a

stadiul primar, dar te părăsește din cauza

mea viata?

inexistenței de competentă si de competiție.

Chiar si dacă îmi doresc împăcarea spirituală

Existenta ta astrala nici măcar nu a mimat vreun

alături de tine, probabil liniștea si-ar răsfrânge

gest fugar de a stabili un consens alături de

efectul asupra barierei impenetrabile a emoțiilor

corpul tău fizic deoarece esti doar un cadavru

tale, propagând asemeni undelor magnetice o

printre

atracție inexplicabila a senzațiilor de cădere...

împodobite cu păpădii ale celor vii, care mai

umbre,

călcând

peste

mormintele

trăiesc in plan spiritual doar animati de speranța

Nu ne mai rămâne nimic, decat golul dintre noi

de a mai avea un loc in viața ta... In viața ta.

in momentul leșinului meu fizic si al declinului
Eu mi-am semănat visele la picioarele

spiritual, unde odinioară se odihneau in siguranța

tale. Chiar daca ai călcat ușor, tot mi-ai strivit

degetele tale, oferindu-mi stabilitate.

speranța pe care o regăseam necontenit in tine.
Trebuie sa fiu chiar orbita de toate

Dorința ta a fost ca lacrimile mele sa fie cuvinte

darurile pe care mi le-ai încredințat pana in

care au nevoie sa țâșnească, pe cand cuvintele

Prezent, sa mai doresc a ma întoarce la tine, după

mele au fost de fapt lacrimi scrise, care mi-au

ce m-ai părăsit in a noastră Vesnicie. Nici măcar

sădit din nou idealurile prin solul fertil al

stima de sine nu ai avut sa îmi transmiți ce simți,

paginilor vieții... Pagini albe, pagini rupte.

ai mai rămas doar cu egoul tău emfatic, dar

Pagini nescrise, sau pagini absurde. Toate au fost

totuși, tot tu esti cel ravasit de lipsa încrederii de

ciornele aruncate in abisul ființei mele pentru a

sine, căci doar eu îți eram aproape,in văzul

realiza capodopera finala : O carte menită sa

tuturor cand nici măcar îngerii tăi nu credeau in

schimbe lumea unui singur cititor : Eu însămi
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Am străbătut intr-o secunda orașul pe

de mii de ani lumina, apărând pe cer ca o potecă

care noi singuri l-am construit pentru eternitate,

albă in serile senine pe care o denumim "Calea

purtând cu mine râsete, priviri, sărutări, melodii,

Lactee", teoretic,sub forma unui disc. Printre

cuvinte in nenumărate limbi străine, traduse in

nenumăratele stele găsim una de mărime medie

limbile dragostei. Spațiul exterior care ne

numită "Soare" și un sistem solar corespunzător

înconjura se schimba mereu, dovada a evoluției

format din nouă planete și în jur de cincizeci de

contopirii noastre spirituale. Deși sunt sigura ca

sateliți naturali. Printre aceste nouă planete,

nu voi mai vedea nimic din toate acestea, vor

fiecare egale cu nimic în univers,distingem una

rămână mereu cu mine, asemeni unui suvenir

medie denumita "Terra" deoarece aici se găsesc

confecționat din materiale imperfecte, menite sa

forme de viață, forme de viață care au descoperit

creeze perfecțiunea. Ştiu doar ca vorbele graite

toate cele mai sus menționate și multe alte

cu voce tare au un impact covarsitor asupra

formule și calcule complicate. Probabil nu există

pulsului universal. Pot sa iti spun ca te-am iubit,

un om care să știe mai multe taine ale

într-un trecut…

universului decât oricine altcineva, dar printer
cei care ar candida,se găsește Patrik Periergos.

Iris Kiraly

Ați fii surprinși să îl cunoașteți pe
Patrick. Deja v-am spus că e supra-inteligent, o
să îl vedeți ca pe un savant nebun cu păr

Pentru omenire

învolburat și care abia știe vorbi.
Patrik e însă, la prima vedere, un om

Infinitul...veșnica taină,cautată încă de la
cele mai vechi timpuri...și până la urmă, infinitul

obișnuit, destul de înalt, subțirel, puțin timid.

e mereu mai mult, dar unde farmecul dacă nu

Poți povesti cu el, e deschis in orice domeniu e

alegrăm in jurul cozii?

provocat. Cum probabil ați ghicit, e pasionat de
tot ce ține de univers. Aproape că vezi steaua
"Alpha Centauri" în ochii lui, iar oricât de bine l-

Și cu acest termen de "infinit" trecut în

ai cunoaște, nu ai găsi ceva în neregulă la el.

lista definițiilor,cu ce îl asociem noi, muritorii,

Ce nu știe mai nimeni e că Patrik nu

cel mai des? Asociem cu ce cunoaștem mai

doarme…niciodată! De mic a fost purtat în jurul

vag...adică propria noastră casă...universul.

planetei pentru a-i studia anomalia. Orice doctor
ajuns la concluzia că Patrik e perfect sănătos, și

Milioane și milioane de galaxii,toate

totuși, nu dormea niciodată.

arătând la fel,miliarde de stele in fiecare
depășesc

Dacă un om doarme o treime din viață,

gândirea umană și toate separate de o barieră

ce face el în tot acel timp? Ei bine, seara Patik

imensă de "nimic"...așa ne definim noi lumea.

ajunge la stadiul presupus de voi toți.

galaxie,fiecare

cu

dimensiuni

ce

Printre acestea recunoaștem o galaxie de o suta
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O data cu lăsarea serii, Patrik se uită la

Ceva nu era bine… în toată viața lui(și, a

cer, îl studiază, citește orice articol care are cea

avut o viață lungă) Patrik nu ținea pe nimeni la

mai mica referință la univers. Prin urmare,

ușă…nu ar fi avut vreun motiv sa plece din casă.

bănuiesc că voi știți că Patrik are fizica

Poștașul știa acest fapt foarte bine, la fel cum

newtoniană, cea einsteiniană si toate celelalte

știa și ca ușa e mereu deschisă. Astfel, poștașul

principia in palmă. Dar totuși, asta nu e de ajuns.

intră și găsește ceea ce caută, însă nu cum iși

Savantul nostrum are un raționament logic

dorea(dar probabil se aștepta) Patrik statea pe

ireproșabil, așa că el știe că nici o zecime din

scaunul lui de la birou, cu ochii înspre fereastră,

minunile

măcar

în gol, fără a respira… Poștașul a rămas acolo

imaginabile. Și dacă e așa, am fi curioși de ce se

pentru o veșnicie acolo să-l privească…asta

mai chinuie.

era... genialul și unicul Patrik murise fără sa

universului

nu

sunt

nici

Aici intervine firea umană care caută

ajungă în lumea lui…a ajuns doar hrană pentru

mereu să combată imposibilul, să străbată

paraziți…o așa minte sclipitoare.

nemărginitul și să cucerească nevăzutul.

Anii au trecut din nou, Patrick intra în

Universul e infinit, dar Patrik mereu

umbra trecutului, îngropat în amintiri de mult

spear să ajungă într-o zi….acasă, pe planeta

uitate. Tot ce s-a mai auzit pe Patrik a fost

celor doi sori despre care a citit în cărțile lui

articolul unui anonym care sună așa: ”La cinci

Aasimov și simte că acel loc e ceea ce noi

ani de la moartea domnului Periergos, am găsit

numim acasă. Adică, acesta trebuie implicit să

un telescop deteriorat lângă un container. Era

călătorească în timp pentru a ajunge pe o planetă

diferit față de cele cunoscute de noi toți, așa că l-

din viziunea unui scriitor strălucit, idee ce poate

am dus acasă…scoțând capacul lentilei, alunecă

fi considerată atât un vis cât și o imposibilitate

pe podea o foaie îngălbenită” Era un scris șters,

evidentă.

aproape ilizibil, totuși acea foaie era o scrisoare

Ce ținea Patrik și mai ascuns decât

si arăta cam aşa:

anomalia lui erau calculele lui pentru a realiza
călătoria în timp. Lucrase la ele de cănd a învățat

” Pentru omenire

să scrie, și pe z ice trece, evolua. Au trecut ani,
fracția

se

simplifica

cu

vremea,

dar

…am stat o viață întreagă fără vreo

necunoscutele reîncarnau totodată. El a ajuns

secundă pierdută făcând calculi, îmbinând realul

batrân, partial imobil, nefolositor. Mai mult,era

cu imaginarul, Aparent, nu am reușit, fracția

la un pas de moarte, însă nimeni nu ar fi ghicit,

cautată era ireductibilă. Totuși, am realizat ceva:

Cum sa spui dacă ceva ce nu cunosti e în regulă

Einstein a fost cel mai inspirat om vreodată

sau nu?...Totuși, toate se lămuresc într-o zi:
-

spunând << fiecare ființă are propria noțiune si

Factura, domnule Periergos!...Factura!!...

masură a timpului >>. Nu aș putea găsi o

FACTURA!!!

contradicție, doar o generalizare: Nu doar
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timpul, ci ORICE pe această lume e în funcție de

acestă fațetă a artei. Am ajuns să le combin și să

cum vedem noi. Infinitul e cât vrem noi,

obțin rezultate mulțumitoare.

universul se întinde căt vrem noi…Timpul însuși
e

al

nostrum,

noastre…MARELE

limitele
UNIVERS

sunt

ale

ESTE

AL

Prima mea iubire, desenul, este încă vie şi
luptă cu timpul meu veșnic insuficient. Arta nu
este doar un desen pus pe hârtie și uitat în colțul

NOSTRU ȘI AL FIECĂRUIA!

minții tale. Artistul se manifestă pentru a-i

P.P”

inspira pe cei din jurul lui. De ce ar irosi el timp
prețios dacă arta nu ar avea un scop? De dragul

Dragoş Negina, IX C

frumosului? Sau mai bine! "Pentru că este
nebun!" spun cei care nu înțeleg nimic...Nu, nu e
nebun... Arta(manifestată în orice formă) are ca

ARTE

scop inspirarea celui care o gustă, care își
deschide brațele pentru a o primi. Acesta este

O viaţă colorată

scopul ...

Mă numesc Cristiana Abrudan și sunt în
clasa a XI-a D, la profil matematica-informatica,
informatică-intensiv. Pasiunea pentru artă o am
de când sunt mică. Clasele I-VIII le-am urmat la
Liceul de Artă "Ioan Sima" din Zalău. Deși toți
profesorii mei de atunci au insistat să mă mut la
o clasă de artă, am preferat să rămân la cultură
generală și să îmi continui pasiunea pentru desen
cu discreţie. Am urmat cursuri de pictură, desen
și sculptură la atelierul din cadrul școlii, dar în
afara orelor de curs. Am renunțat la un moment
dat, descoperindu-mi pasiunea pentru literatură.
Cristiana Abrudan, XI D

Am început să scriu proză, foarte multă proză, în
general aveam ca sursă de inspirație muzica,
natura și oamenii din jurul meu. Mă pasionează
foarte mult dramele, îmi place să creez povești
cu final de obicei deschis, scopul meu fiind
stârnirea imaginației cititorilor. În clasa a IX-a,
după ce am părăsit "lumea artiștilor", am făcut o
mică pasiune pentru muzică. Am urmat câteva
ore de canto și am descoperit că îmi place și
- 21 -
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In secolul al XIX-lea, un alt lingvist, François

LIMBI STRĂINE

Gouin, a punctat faptul că „cea mai bună metodă

De ce textul literar?

de învăţare a unei limbi este ascultarea şi citirea
unor texte”.

De ce doresc oamenii să înveţe o limbă
străină? Din necesitate, sau doar pentru plăcerea

Înţelesul cuvintelor, într-o limbă străină,

de a comunica. Şi de cele mai multe ori, limba

în cazul textelor literare rezidă de cele mai multe

engleză. Mi-ar plăcea să cred că pentru a-l

ori din contextul lingvistic în care ele apar, şi

înţelege pe marele Shakespeare. Dar acesta este

astfel textul literar devine un suport real pentru

doar un vis.

acumularea de noi cuvinte, pentru îmbogăţirea
vocabularului.

Mulţi consideră că trebuie să înveţe o
limbă modernă pentru că aceasta face parte din

În secolul XX, prin abordarea cognitivă,

curricula şcolară. Unii însă realizează că nu pot

textul literar a fost precedat de formarea unor

comunica eficient în lumea de azi dacă nu o pot

abilităţi cognitive, însuşirea unor reguli care să

face în Engleză, Franceză sau Germană. Dar tot

ajute apoi la analiza fenomenelor literare.

mai puţini îşi îndreaptă privirea spre literatură,

Spre

tot mai puţini sunt atraşi de lumea minunată a

sfârşitul

secolului,

Mary

Finocchiaro a analizat importanţa contextului

cărţilor. Şi asta e păcat.

cultural în care o limbă este folosită. Ea a arătat

Textul literar trebuie să redevină o parte

că studiul unei limbi străine este un alt mod de a

integrală a predării în orele de limbi moderne. El

te autoexprima şi autoîmplini.

este liantul dintre studiul limbii, al fenomenelor

Si totuşi dece textul literar?

literare dintr-o anumită perioadă, dar şi al

„În primul rând, pentru că este un

societăţii.

material autentic”, încorporând exemple de

Încă din secolul al XVI-lea, Wolfang

limbă autentică, ceea ce facilitează transferul

Radtkes a arătat că „ totul trebuie să fie studiat

spre formele active de comunicare.

prin inducţie”. Prima dată, textul literar trebuie
introdus, discutat şi după un „minut” de analiză,

Textul literar oferă un context bogat, care

acesta să conducă în mod firesc la fenomenul

poate fi folosit pentru a familiariza elevii cu

gramatical.

trăsăturile specifice limbajului scris, cum ar fi
structurile gramaticale, elementele de legătură,

Mai târziu, Jean Jacodot şi James
Hamilton

au

introdus

procedeul

folosirea vocabularului.

textului

Nu în ultimul rând, literatura poate fi

bilingual. Ei au pus bazele traducerii interliniare

considerată ca fiind şi o parte a comunicării

a textului.

pentru că oferă suport total procesului lingvistic
prin consolidarea structurilor şi a vocabularului
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achiziţional şi apoi trebuie avut în vedere

perceive around me: pink, turquoise, purple and

aspectul educaţional. Literatura, în mare parte,

green, whether I notice them on clothes, flowers

reflectă realitatea şi astfel cititorii ajung la un

or jewelry. Although, I consider myself to be a

nivel mult mai înalt de înţelegere a oamenilor şi

“happy” person from the beginning, these

a vieţii. Ppredată prin textele literare, contribuie

colours pump up my mood.

la formarea unor atitudini corecte în ceea ce

I realise that I am also interested in

priveşte viaţa, ajută la modelarea de caractere, de

“colourful” aromas and fragrances that I can feel

formare a personalităţii elevilor.

around me, from the simple yet rich smell of the
coffee, to the most interesting and unique

Bibliografie:

perfumes.

1. Davies Evelyn & Whitney Norman,

For me, even music can have “colour”if it

1987, Reasons for Reading, Heinemann
Educational Books, London
2. Finocchiaro

Mary,

1982,

has a good rhythm and a personal style. As long
Teaching

as it is lively, I become fascinated by it.

English as a Second Language, Harper

Secondly, analysing the above mentioned

and ROW Publishers, New York
3. Wallace

Catherine,

1993,

colours that I prefer and that I use as much as I

Reading,

can around me, they somehow, mysteriously but

Oxford University Press

truly describe the positives of my character:

Medve Anca, profesor de limba engleză

caring,

communicative,

energetic,

reliable,

optimistic.
Finally, I wish you could turn into

Colours

yourselves and see if colours are as important to
you as they are for me and try to find in
everything a bit of colour, perceive colours as an
oasis when you are in the middle of nowhere,
among the greatest difficulties. Get inspired from
them, get your batteries uploaded when you are
around them and be stronger through them, more
powerful than you have ever been! Appreciate
life and by looking at positive things, get
Can you imagine life without colours? I

encouraged to continue even when everything

perso nally, cannot.

might seem colourless.

Firstly, for me, colours mean life, energy

Katona Kleopátra-Krisztina

and positivity. Many times I find myself

English teacher

attracted to and cheered up by the colours I
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watch, all of them define you better than a CV

FASHION

does, and all have in their essence: fashion.
Fashion therefore is, above appearences,
it represents the feelings and the personal
experiences, it is the whole atmosphere that you
choose creating all around (starting from the
people around you, ending with the smallest
details of your life.
For us (writers of this article), fashion

We think that, firstly, an outfit must "give

passes over appearances, it does not mean only

life to the years" and not "give years to life", but

what you put on you when you go out and the

also cover to the body, by rediscovering it.

way that you think about clothes, day by day.

All in all, fashion is not for everyone, but
handy to everyone, that is why we appreciate the
colour that every well-contured personality
leaves behind the city roads.

Fashion means good breeding, measure and
balance, but also courage and a lot of
imagination.

Ros Denisa & Hus Ramona, X D

First of all, to be fashionable needs a
certain attitude of the beholder, because in vain
you will wear a dress or a sofisticated costume in

Glue yourself together

which you do not feel good, because you will not
obtain the results that you are waiting for, but if
you feel good in sneakers and a confortable T-

Integrity. I‟m not sure one can explain

shirt, the way you choose to combine them, it

how integrity works by only using words and it‟s

can take you out from anonymity.

a bit ironic that I‟m actually trying to do that, but
bear with me on this one. It‟s going to be good.

But there is only condition to wear any
outfit: to feel confortable with what you choose

To begin with, what is integrity? Look it

to wear and to adopt the perfect attitude. Fashion

up in the dictionary and you‟ll find many

means good manners, culture, art, music, it

definitions for it: adherence to moral and ethical

means colours, material, buildings.Well, yes,

principles, soundness of moral character, the

fashion binds architecture, by design, but also by

quality of being honest and the list goes on.

theatre and lection.

Don‟t get me wrong, I‟m not saying this isn‟t
what integrity is about, but doesn‟t it sound a

T

he flowers, the way you choose to

little bit too fancy? Do we really need all those

arrange your place where you return every night,

definitions for it, all those rules… do we have to

the way you eat breakfast, the music you choose

be limited by the dictionary? We mustn‟t only

to listen, the books you read and the movies you
- 27 -

know of its existence as a word, but act on it as

when I was a little bit younger, I and my elder

well. So how do we do that? Let me enlighten

brother decided to go out for some ice-cream. I

you.

remember that the waitress who took our order
was rude to us, but my brother was a gentleman

First of all, we need a solid example of

to her and if it wasn‟t for him telling me to

integrity and, of course, I‟ve come up with the

behave, I would‟ve said some unpleasant things.

best one there is: Legolas and Gimli from The

Still, that wasn‟t the only thing that kept my

Lord of the Rings! Yes, astonishing example, I

mouth shut. I was shocked. Why would he be so

know. Yet there is more to it than you might

nice to someone like her?! He gave me this

think, so wait for it. We all know the story:

answer that I won‟t forget for the rest of my life,

Frodo must destroy the ring in order to save

this answer that I often think about when I feel

Middle-earth and everybody in it. No pressure.

like losing my temper: „You still have much to

He is helped by some fellows among whom we

learn. You don‟t know the day she had, the

find Legolas, who is an elf, and Gimli, a dwarf.

people she served or what happens when she gets

The thing about those two is that their races

back home and frankly, you don‟t even have to.

don‟t really get along. Why? The father of

Your behavior shouldn‟t change based on who

Legolas imprisoned Gimli‟s father so they were

you‟re with. Your behavior should reflect you.

kind of tensed after that. Can you imagine

Not your mood, not the bad day you‟re having or

thousands of elves and dwarves fighting each

that annoying person you‟re talking to.‟ Not

other just because of a dispute between two

instantly, but after some while I got it. I

people? And funny thing is some might not even

understood what he was trying to tell me. Of

know why all the hatred. They were just told to

course it‟s more convenient to treat others as

do so and they went along with it. With the herd.

they treat you, but you won‟t find yourself,

But not Legolas and Gimli. They managed to see

neither your principles or values in that type of

beyond that childish fight and realized there

behavior. This is why I believe integrity doesn't

were greater things to be worried about. They

need rules. You don't learn it from books, but

joined forces in order to help Frodo save Middle-

from life.

earth because that’s what integrity is about:
doing the right thing even if no one is doing it,

So in the end, what is integrity? Think of

even if it doesn‟t bring you any personal gain.

it as the glue which holds you together: all your

You do it. You do it because deep inside you

pieces, all your principles and values, and if

know it‟s the only thing to do.

taken care of, that glue strengthens over time

Now

leaving

Middle-earth

making you indestructible.

behind,

because I‟m quite sure Frodo knows what he‟s

After all this talking there is one question

doing, let‟s move on to another little example,

left to be asked: how‟s your glue holding up?

and my favorite one actually. Some years ago,

Oana Niste, Clasa a XII-a I
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Last year for AVICII…
The famous DJ Swedish Avicii, considered
one of the best in the world, collaborated over
the years with names like Madonna, Coldplay,
David Guetta and finished twice on the third
place among the best DJs in the world in 2012
and 2013.
Two years ago, the DJ has canceled

In addition, to demonstrate his devotion

several concerts due to his health condition,

to the fans, Tim made available to supporters his

showing signs of fatigue and representatives

new telephone number to be contacted upon,

canceled citing the need for a "deserved break",

asking his fans to be patient until he replies,

but in spite of this, he continued his career.

because he will try to be very fast .

Following shortly, Tim Bergling, with

"Do not ever give up music. I will continue to

the stage name Avicii, addressed his fans in an

keep in touch with my fans, but I decided that

open letter on his personal website, thanking

2016 will be my last tournament and last

them and those whom he worked with over the

concerts.

time and announcing everybody about his

concluded the artist.

decision to present "the last tournament and last

Let's

make

them

memorable,"

His upcoming concerts will be spread

shows": Here are his words:

over several weekends in Las Vegas, being held

“Hello world,

in famous clubs such as Encore, XS and Rock in
Rio. Next, he will finalise his shows in the UK,

Thank you for letting me fulfil so many

Portugal, Israel and Sweden.

of my dreams. I will be forever grateful to have
experienced and accomplished all that I have

Sechel Teodora, X D

with the help of the team around me and my

(Teacher: Katona Kleopatra-Krisztina)

beloved fans. Thank you to all my peers in the
business for building a new movement that took

Un jour plein de couleur

the world by storm and I was lucky enough to be
in the middle of it. Thank you to all my partners

Un jour de couleur « Qu'est-ce que c‟est

through the years who believed in what I have

l'art? ». Cette question est très simple, mais aussi

created and wanted to amplify my work to a

mystérieuse. Les scientifiques disent que l'art est

truly global presence…

une activité humaine et le produit de cette
activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant

Yours forever,

librement aux émotions, aux intuitions et à
- 29 -

l'intellect. Nous pouvons dire que l'art est un jeu

Au début de notre activité, nous avons été

d'enfant. Pourquoi? Parce que l'art est discret, en

partagés en équipes. Ainsi, nous avons pu

plus il touche le cœur, il agite les sentiments et il

approfondir le concept de “travail en équipe” qui

va vers l‟autre.

est une chose très importante aujourd‟hui.
Chaque équipe a essayé à son tour de découvrir
« le mystère de la peinture » (le titre et le
message). En travaillant, la musique classique
greffait l'atmosphère. Au final, chaque équipe a
présenté « le mystère de la peinture » dans notre
manière. Après la présentation, madame le
professeur nous a expliqué avec une grande
passion le vrai sens des peintures. Ensuite, nous
avons compris la puissance de l'art. Il est très
intéressant de voir comment nous pouvons
échapper à la réalité en utilisant l'imagination ou

Edgar Degas- « La classe de danse »

le rêve. Pendant notre visite à la salle de lecture

Par exemple, Rembrandt était un peintre

nous avons entendu beaucoup des choses.

célèbre et important dans le monde de l'art qui
disait que la peinture était le petit-fils de la
Nature.
Il ressemble à Dieu. En d‟autres mots, si nous
osons entrer dans le monde de l'art, nous
pouvons découvrir la pureté et une grande partie
de la divinité. J'ai eu l'occasion de participer avec
mes collègues à un atelier d'art que madame le
professeur a organisé dans la salle de lecture de

Madame le professeur nous a fourni beaucoup de

la bibliothèque de notre ville. J‟essaierai de faire

nouvelles choses. Mais, nous avons parlé de la

une courte présentation de notre activité.

vie de différents peintres et de leur impact dans
le monde de l‟art. Ce temps passé a été très
important pour notre culture générale. Nous
pouvons dire que nous avons compris qu‟une
peinture n‟est pas seulement une simple feuille
colorée. Quant à moi, je peux dire que j‟ai été
touchée par l'idée que « La peinture est le petitfils de la Nature ». Je suis d'accord avec
Rembrandt. La beauté est partout! Nous devons
- 30 -

seulement faire l‟effort de découvrir « le mystère

Nous nous sommes concentrées sur les

de la peinture et de la nature ». Ces ateliers sont

jupes crayon parce qu‟elles sont nos favoris. La

très bénéfiques, mélangés avec de la bonne

jupe crayon est sans aucun doute l‟un des plus

humeur.

polyvalents éléments présents dans la garde-robe
de toute femme. Elle a fait peut-être ses débuts
dans le rôle de pièce essentielle dans la tenue de
toutes les dames, mais cela ne signifie pas que
nous pouvons le porter seulement dans un
environnement d‟affaires.

Maintenant,

nous

optons pour une jupe ou une robe crayon pour
diverses occasions : au bureau, à un rendez-vous
ou même en clubs.
Nous

espérons

que

d'autres

En conclusion, la collection résume une

enseignants

série

poursuivront l‟exemple de notre professeur ! Une

d‟éléments

polyvalents.

vie remplie de l'art est une belle vie!
Pop Emma, XIème E, professeur Turcu Anca

LE DESIGN VESTIMENTAIRE
Projet réalisé par Bonţe Emilia et Breje Claudia Classe XIème D;
Professeurs coordonnateurs : Turcu Mihaela-Anca et
CirţiRaluca

L‟enfant rebelle – que j‟ai été, que je suis
encore. Je n‟étais jamais une bonne fille. Je ne
m‟entends pas très bien avec les vêtements
amples et simples, même si je les aime. Je les
aime vraiment. J‟adore aussi les baskets, je
regarde chaque jour sur toutes sortes de sites et
je crée des tenues imaginaires ; et pourtant…je
me sens comme être née avec les talons. Cela
semble drôle. Eh bien, il est plutôt une
métaphore complexe, une métaphore descriptive
d‟une personnalité excentrique, têtue. Donc, je
me sens mieux et j‟essaie de le transmettre à
travers les dessins que j‟ai réalisés.
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excentriques

et

pourtant

Dans le premier modèle, nous avons
ajouté des accessoires de style traditionnel subtil
: les perles colorées et les tresses. Cependant,
c‟est une combinaison réussite avec le style
casual, composé de nouvelles chaussures avec
des plates-formes et le jeans noir.
Le second modèle montre un élément
spécifique au folklore, les motifs floraux et
géométriques. Pour les filles qui préfèrent un
style plutôt masculin, nous avons ajouté la veste
en cuir et le bandana pour un effet de
transparence. La chemise à carreaux nouée sur la
taille, nommée « zadie » ressemble à celle portée
par la femme populaire.

LE DESIGN VESTIMENTAIRE
Projet réalisé par AbrudanCristiana et Kiss Karla
Classe XIèmeD;
Professeurs coordonnateurs : Turcu Mihaela-Anca et
CirţiRaluca

Un élément de base dans la tenue
roumaine est le folklore. Quelques morceaux de

Le pantalon rouge, présenté dans le

folk combinés avec les pièces vestimentaires les

troisième modèle, a une couleur fréquente aux

plus branchés, créent des tenues avec une touche

vêtements folkloriques. Il est combiné avec un

de personnalité et d‟authenticité.

pull avec le motif central : la fleur.
De l‟armoire d‟une femme ne manque

Dans le premier modèle, nous avons

jamais une robe élégante. Une combinaison

ajouté des accessoires de style traditionnel subtil
- 32 -

audacieuse de body et du voile transparent est

Les formes utilisées par le cinquième modèle

présenté dans le quatrième modèle.

veulent souligner la simplicité primordiale d‟une
robe complexe.
LE DESIGN VESTIMENTAIRE
Projet réalisé par IepureIoana Maria Classe XIème ;
Professeur coordonnateur : Costea Valeria

Ma collection est inspirée du Moyen
Âge. J‟ai utilisé des éléments de la période
médiévale, pour créer une garde-robe féminine
unique.

Aussi,

j‟ai

créé

une

garde-robe

exclusivement féminine, eu m‟inspirant des
robes et des capes des reines et des princesses
médiévales, mais aussi de la garde-robe des
chevaliers et des moines catholiques.
Les couleurs prédominantes sont d‟or
en combinaison avec le noir, le gri et le blanc et
le violet foncé, pour créer une atmosphère
ancienne, historique, médiévale.
L‟or symbolise la richesse et le bienêtre, spécifiques aux classes royales du Moyen
Âge.J‟ai utilisé aussi le blanc comme symbole de
la pureté, si appréciée à ce temps-là.Le noir et le
gri symbolise le fait que le Moyen Âge est
sombre et obscur.Le violet foncé symbolise la
noblesse, cette couleur étant spécifique aux
familles royales.
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Une visite au monde fascinant des
livres
À l‟occasion de la Journée Internationale
de la Francophonie, les élèves de la Xème F, Xème
G, et XèmeI du Collège National « Silvania »,
accompagnés par leurs professeurs de français,
Goga Lucian, Costea Valeria et TurcuAnca ont
visité l‟exposition de livre francophone de la
Bibliothèque Départementale I.S.Badescu.

Les élèves ont été enchantés de découvrir le
monde de livres, un monde toujours à leur portée
qui contient des livres dans la langue française
qui peuvent élargir leurs horizons culturels et
faciliter l‟apprentissage de la langue française.

- 34 -

Voyons quelques témoignages des élèves :

« La visite dans la bibliothèque nous a rappelé
l’importance de la lecture dans nos vies. Selon

« Je pense que la sortie à la bibliothèque a été

moi, la lecture est un trésor inestimable qui nous

très intéressante parce que nous avons été des

enseigne comment penser correctement, qui

élèves de trois classes, ce qui nous a donné la

enrichit notre vocabulaire et façonne notre

chance de socialiser un peu avec des collègues

caractère. Ce qui m’a plu est qu’on avait mis en

de même âge que nous. Là, les bibliothécaires

évidence la littérature française au cadre de la

nous ont expliqué comment la bibliothèque

Semaine de la Francophonie et que les

fonctionne et elles nous ont parlé sur la

bibliothécaires nous ont fourni des informations

Francophonie. Dans l’heure passée à la

sur la francophonie pour éveiller notre curiosité

bibliothèque, nous avons pu chercher les livres

en but de chercher plusieurs informations sur

qui nous intéressent, nous avons pu lire un peu.

cette fête. Dans mon cas, cela afonctionné parce

Il a été une atmosphère un peu différente que

que j’ai déjà commencé des livres en français. »

celle que nous connaissons tous dans une

Morar Chis Denisa, Xème F

bibliothèque, le silence totale. Je considère que
nous

devrons

aller

plus

souvent

à

la

bibliothèque, de notre propre initiative. »
Alb-Abrudan Andreea, Xème F

« Grâce à la sortie à la bibliothèque j’ai eu une
journée merveilleuse. La bibliothèque est un
univers infini des livres et l’activité a été très
belle. La visite à l’occasion de Journée
Internationale de la Francophoniem’a motivée
de vouloir connaître plus sur les livres.
Pal Denisa, Xème F
« La Journée

Internationale

de

la

Francophonie est une célébrationmondiale de
l’Organisation

internationale

de

la

francophonie(OIF) ayant lieu le 20 mars de
chaque année. Moi, avec mes collègues, nous
avons eu l’occasion de célébrer cette importante
journée dans une manière unique. Nous sommes
allés à la Bibliothèque Départementale, où nous
avons appris plus de détails sur ce sujet, la
présentation a été

très intéressante. Ensuite,

nous avons eu l'opportunité de lire des livres en
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français dans tous les domaines. En conclusion,

Végig bent leszünk majd a show-n, nem

je veux souligner que le temps passé dans une

kell nézzük, ahogyan odakint, a sátoron kívül a

ambiance trèsagréablea été utile pour nous,

dühös bohócok rágyujtanak, s ahogyan a gepárd

parce que nous avons enrichi la culture

köhécsel a cigarettafüsttől, meg a víztől, amit

générale. »

reggel ivott, amit a bohócok hoztak neki az
utcavégi nyilvános wc csapjából. Nem kell

Lungu Raluca, Xème I

nézzük, ahogyan az elefánt a saját hányásába
I alszik el, mert a széna amit kapott, 10 évet
fekve
ült egy dohos padláson, ahol egerek laktak

Cirkusz

benne. Azt sem kell néznünk, ahogyan a
cirkuszigazgató lehordja az egyik artistát, mert

Voltál már cirkuszban? Igazán jó hely,

egy mutatványnál elvágódott, előhozza neki

egyszer velem eljöhetnél, én gyakran látogatom.

dávoria-tárának hevét s javát, felemlegetve
A

tökélyek

helye.

Na

jó,

nem

eltusolt ügyeket, meg hogy ő nevelte fel, tehát

kifogástalan, de a célra megfelel. Végülis arra
van

kitalálva,

hogy

jót

szórakozz,

elvárásai vannak… Nem kell látnunk, ahogy

nem?

ennek szeméből könnyek gyöngyöznek, majd

Megbecsülendőek az artisták, s hogy miféle

letérdel és könyörög, tarthassa meg a posztját.

mutatványokkal állnak elő, elmondhatom, a cél

Nem kell hallanunk, amit csak a bélférges

érdekében tényleg mindent megtesznek. Hozz

oroszlánok hallanak, a szomszéd lakókocsiban a

zsebpénzt is, lehetőleg ne túl keveset, kicsit

tinédzser táncoslánynak a hangját, amint először

drága a pop corn és a vattacukor. Az egész nem

zokog,

tart többet két óránál, de azért tedd be a

majd

egy

erélyes

pofon

hatására

csendesebbre veszi és halkan hüppög, ütemesen,

hálózsákod és a fogkefédet is.

lüktetve, miközben könnyeit szoknyájával itatja

Egészen érdekes állatokat szoktak hozni:

fel, amit le kellett vennie, hogy ne csattanjon

oroszlánokat, fókákat, elefántot, néha zsiráfokat,

még egy pofon… És nem kell látnunk, ahogyan

és nagy ritkán még jegesmedve is van. Azt

ezután a lakókocsiból egy hímnemű szitkozódva

mondják, jól tűri az itteni klímát, alkalmazkodik,

kilép és elballagg. Nem kell látnunk és

bírja a gyűrődést. Éjjelente egy két köbméteres

hallanunk, ahogy a lakókocsi csöndesen sírdogál,

ládában alszik, de jó az neki, meg hát biztos

s úgy néhány perc múlva a lány ziláltan

boldog ennyi bohóc között. Jaj, a bohócok aztán

kitámolyog, vörös arccal, véres ajakkal, hogy

zsonglőrködnek,

aztán hátramenjen és megigyon fél liter olcsó

remekek.

Pörögnek,

dudálgatnak,

szórakoznak

Igaz,

vodkát, hogy ne találjon vissza az ajtóhoz,

egyik-másik doppingolva van, de hát ez nekik

hanem a keréknek dőlve elaludjon a hideg

biztosan belülről jön.

kövön…

egymáson.

Gyere velem cirkuszba, ott aztán igazán
kedvünkre szórakozhatunk.
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Gyere

velem

cirkuszba,

ott

aztán

igazán

Ha most élnél Kosztolányi

kedvünkre szórakozhatunk

Ha most élnél Kosztolányi,
látnád minden fohásznyi
házadat .
A bércek ostromát.
Megálltál a ködben,
figyelted a felhőkben
megjelenő balladai homályt?
Mi lesz most?
Szívem oly zavaros,
lelkem indulatlan,
neked pártfogód ki volt?
Nekem az egy örök Isten,

Cirkusz
(Illusztráció http://ocsa.blog.hu/2013/04/13/cirkusz_873)

kit te oly nagyon kerestél
kenyérben, borban, s nem leltél,

Kővári László X. B.

sem égő csipkebokorban.
Valami hasonlóságot vélek felfedezni,

Esős reggel

közted és köztem a lantpergetésben.
Bár én nem volnék híres,

Csuromvizesen totyogok, nem áll meg az eső.

sőt egyáltalán nem ismeretes

Arra, hogy új esernyőt vegyek, már nincsen idő.

a nevem, a nevünk.

A szél kifújja a kezemből, utálom.
Hogy elálljon, várhatom.

Neved kihalt Kosztolányi?
Már nem említnek oly buzgósággal

Király Krisztina IX. H.

a magyar ifjak, hazájukért harcolók?
Ha látnád mi minden megváltozott,
művészetednek hely nem adatott.

Hazudnék? Vagy többet érdemelnék,
mint szentet avatni? Hallatlanság.
Szívem mostoha, de kedvelem
írásodat, s most mintha
ismertelek volna szemtől-szembe,
írok neked merengve.
Király Krisztina IX. H.
- 37 -

-Hogyne!-hangzik a válasz.

Haláltánc
Különös bál a ma esti - jelen ám itt

Mozdulnak a karok, majd a lábak, s ím az

mindenki: gazdag, még gazdagabb, becsületes,

egész testük, táncolnak és táncolnak, szédülnek

szemérmetlen, hatalmas, alantas, szomorú és

és szédülnek.

vidám, mind itt vannak, kortyolgatják a koktélt,

-Hogy maga milyen jól táncol! Hol

vigyázva, senki le ne öntse elegáns zakóját, vagy

tanulta?

estélyijét.

-Ó, volt elég alkalmam kitanulni.

Környes körül asztalok és székek, finom

-Milyen szellemes…

ételek illata terjeng, gyors pingvinek, avagy
uniformizált pincérek viszik tenyerükön a nagy

És így táncolnak, míg egyszercsak végleg

tányérokat, melyek inoxos félgömbbel vannak

eltűnnek a tömegben szemünk elől. Nemsokára a

lefedve. Arisztokrata r-betűket hallunk, vegyítve

horgas alak új hölgyet kér fel:

csendes profán szavakkal, ilyenformán: mondd,

-Szabad egy táncra, kérem?

Béla, mennyibe keRült neked ez a Ribanc
múltkoR? Igazán éRdekel…

Sosem

utasítják

el,

hisz

oly

Lassan telik az idő, üzletek kötődnek itt,

magávalragadó, meggyőző ez az úriember. A

ahogyan ezt gondolni lehet, s ezen üzletekben

tömeg azért lassanként fogy. Érezni egy enyhe,

kesztyűsen rázzák egymást a kezek. Női

majd

nevetgélések, fecsegések foszlányai terjengenek,

üzletemberek

keverve a hangulatos Vladi Jeep caffee-bar

tisztviselők nézelődnek tehetetlen arccal, majd

stílusú bossa-nováival és swingjeivel, melyek

kisietnek a diófa-ajtón. Lassan a horgas alak

faburkolatos hangfalakból szólnak a kivételesen

táncba fogja ám a férfiakat is, nevetve pördül a

elegáns lemezlovas kezeinek irányítása szerint. S

sok lakkcipő, a sok kesztyűs kéz, táncolnak már

eljön az éjszaka.

a pincérek és a sült-csirkék is az asztalon, táncol

erősebb

feszültséget.
és

jogászok,

Úri

férfiak,

ügyvédek

és

a lemezlovas és a szakácsok is, mindenki táncol,

A hatalmas diófa-ajtó nyikorgás nélkül

míg folyamatosan kevesebb lesz a táncos, egyre

nyílik, s belép rajta egy horgas kalapos alak,

kevesebb és kevesebb, mind elpárolognak,

kémlelően néz körül, mögüle az utcáról elhajt

eltűnnek, elnyeli őket a föld, vagy a diófa-ajtó.

egy luxuskocsi. Selyemköpönyegét, pálcáját és

Rémülten

kalapját átadja egy ajtóőrnek, majd letelepedik

néznek

egymásra

és

a

horgas

úriemberre, arcuk elsápad és szétmáll, miközben

egy félreeső asztalhoz, és koktélt iszogatva néz

folyton-táncos lábaikat figyelik, s mikor egy-egy

körbe. Dolga van itt. Ma éjjel is. S lám,

öltöny kiszakad a körből, ez automatikusan

hozzáfog:

zárul, s így egyre szűkebb és szűkebb, szorosabb
és szorosabb, míg ketten maradnak: a horgas és

-Szabad egy táncra, hölgyem? - kérdi

egy költő.

udvariasan egy úri nőtől.
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CONCURSURI ŞCOLARE

-Élvezte a táncot?
-Hogyne, persze, hogy élveztem, hát ez

Etapa

valami csodás volt, máskor is akarok így

judeţeană

a

Olimpiadei

de

Astronomie şi Astrofizică a fost găzduită de

táncolni!

Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu” pe

-Lesz rá alkalma elég!- szól a horgas

data de 5 martie 2016. Participanţi la această

úriember, majd elereszti a költőt, s ez felkenődik

olimpiadă au fost elevi ai Colegiului Naţional

a falra.

“Silvania” pregătiţi în acest domeniu prin centrul
de excelenţă de către doamna profesoară de

Különös bál a ma esti – eltűnt immár

fizică Olar Gabriela. Primele 3 locuri la

mindenki: gazdag, még gazdagabb, becsületes,

secţiunea senionri au fost ocupate de către elevii

szemérmetlen, hatalmas, alantas, szomorú és

: Spinean Sebastian, Horvath Andrea şi Rus

vidám, mind eljárták táncukat, és egyikük sem

Cătălin, primii doi, ambii elevi în clasa a X-a E,

maradt benn.

profil

matematică-informatică,

urmând

să

reprezinte judeţul Sălaj la etapa naţională în

Szól még a zene, de már csendesedik, s
lassan a horgas úriember megáll a szólóból, és

perioada 22-26 aprilie 2016 la Craiova.

gáláns mozdulatokkal fölveszi selyemköntösét,

Olimpiada de Astronomie şi Astrofizică

kalapját és pálcáját. Az ajtó nyílik, kimegy rajta,

necesită cunoştinţe de fizică şi matematică

s eldünnyögi magában:

studiate la un nivel superior, fiind bazată pe

-Hogyne, persze, hogy élveztem… mára

abilităţile elevilor de analiză a datelor, de
orientare în spaţiu şi de gândire logică.

ennyi lesz.

Olimpiada constă într-o probă teoretică ce pune

Megindul hát, és a költő parkettre hullott
szemgolyójából látjuk a nyitott ajtón keresztül,
ahogy könnyed léptekkel gázol át aszfalton,
pocsolyán, trágyán és pázsiton, míg végleg
eltűnik a dombok mögött: fölkel a Nap.

accent pe cunoştinţe şi o probă observaţională
care îi învaţă pe elevi să lucreze cu anumite
instrumente pe care le au la dispoziţie; de
exemplu, un simplu băţ poate deveni un gnomon.

Kővári László X. B.

Material realizat de Horvath Andrea şi
Spinean Sebastian din clasa a X-a E

Haláltánc (Illusztráció. Ismeretlen szerző festménye)
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Rareş Olăhuţ: Cel mai important rezultat pentu
mine este că anul acesta am urcat pe podium la
Olimpiada Naţionala de la Bucureşti şi nu în
ultimul rând, am luat locul 5 cu echipa în Divizia
A, Seniori.

SPORT
Despre un campion – Rareş Olăhuţ,
elev în clasa a XI-a D

Edi: De cât timp practici tenisul de masă?
Rareş Olăhuţ: Practic acest sport de10 ani.
Edi: De unde pasiunea faţă de acest sport?
Rareş Olăhuţ: Este şi o pasiune, dar este mai
mult ca o moştenire de la tatăl meu, care îmi este
şi profesor de tenis de masă.
Edi: Câte medalii şi trofee ai câştigat până în
prezent?
Rareş Olăhuţ: Nu pot să vă spun cu exactitate,
le-am pierdut numărul, dar cu siguranţă sunt de
ordinul zecilor.
Edi: Ce sacrificii ai făcut pentru a obţine
performanţă în acest sport?
Rareş Olăhuţ: Un sacrificiu ar fi timpul în care
mă antrenez pentru concursuri. De obicei mă
pregătesc cel puţin două ore pe zi, şi odata la 3
luni, când sunt concursurile de categorie, mă
antenez continuu timp de 2, 3 zile.

Edi: Care crezi că este cea mai importantă
realizare

a

ta

de

până

acum?
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chimice,are o productivitate crescută, prezintă
foarte multe beneficii.
Având în vedere beneficiile pentru sănătate și
faptul că este ușor de întreținut, este recomandat
ca oricine are un petic de pământ să planteze cel
puțin 1-2 arbuști pentru consum propriu sau mai
mulți dacă se gândește să valorifice fructele de
Aronia. În prezent, peste 50% din producția
mondiala de fructe de pădure Aronia este
realizată în Rusia, Germania și Polonia, unde
există o Asociație de Aronia care îi ajută pe
producatori să comercializeze fructele de Aronia.
În România nu există o astfel de asociație pentu
că la noi acest fruct nu este foarte cunoscut
pentru a se realiza o plantație de aronia extinsă,
mai mare de un ha. Dintr-un ha rezultă aprox. 10
tone de fructe.

Material realizat de Nagy Eduard, XI-a D

PROIECTE
Proiect ecologic
Aronia este o plantă cu fructe de pădure din

Cultura de ARONIA

familia Rosaceae. Este un arbust originar din

(Scorușul negru)

regiu nile reci ale Ameri cii de Nord, dar plantat
foarte des și în estul Asiei. Arbust multianual cu
numeroase ramuri, de la 10-15 până la 50-60 la

Am ales să realizăm un proiect despre cultura
de

Aronia,

deoarece

prezintă

cei vârstnici. Arbust ce formează un tufiș

numeroase

rezistent, des, care se adaptează foarte bine atât

avantaje,cum ar fi faptul că nu este o plantă
pretențioasa,

nu

necesită

la zonele umede, cât și la cele uscate. Această

îngrășăminte

poate fi plantată atât în locuri luminoase, cât și
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umbroase, deopotrivă. Frunzele sunt simple, de

primele înghețuri, frunzele devin roșii purpurii.

formă eliptică sau invers-ovalate, pețiolate cu

Ceaiul are un gust și un miros de boabe de

marginea dințată. Frunzișul luminos capătă în

migdale. Cu adaos de miere şi lămâie are un

anotimpul tomnatic o nuanță roșietică și la

efect foarte revigorant.

respectivul moment aduce cu sine o producție de

Fructele de aronia au o concentrație foarte mare

culoare violacee-neagră. Înflorește primăvara și

de antioxidanți. Este vorba despre cea mai mare

face flori asemănătoare celor de măr . Arbustul

concentrație de antioxidanți ce poate exista într-

are înălțime între 1,5-3 m, iar fructele au

un fruct, conform rezultatelor studiilor derulate

diametrul de 10-12 mm. Durata utilă de viață a

până acum și valorilor certificate ORAC.

acestor arbuști este estimată la 20 de ani. Acest

Datorită

arbust rezistă și tolerează orice tipuri de condiții:
zone

mlăștinoase,

băltoase,

soluri

uscate,

primăvara

au

capacitatea de apărare a organismului, prevenind
infecțiile bacteriene și virale și ajută la refacerea

sau

organismului.

devreme,

când după înființarea

Printre afecțiunile în care fructele de Aronia pot

plantației

fi folosite ca medicament secundar se numară:

este

necesară
imediată
permite

irigarea
pentru



suferințe ale ficatului și vezicii biliare;



boli

a

prinderea

ale

stomacului

și

sistemului

digestiv;

rădăcinilor.
Fructele

se

pot

consuma

în

stare

proaspătă ori uscate dar şi sub formă de sucuri,
gemuri şi vinuri. Din fructele uscate pot fi
preparate şi infuzii: o lingură de fructe la o cană
cu apă fiartă.

Aronia

vitamine naturale și beta-carotenoizi, ele măresc

în cazul tuturor arbuștilor, plantarea se face
târziu,

fructele

proprietăți astringente. Fiind o bogată sursă de

nisipoase, secetă, sare și poluare a mediului. Ca

toamna

taninurilor,

Sucul de aronia presat la rece

este foarte bun pentru prevenirea anumitor boli
de ficat sau boli ale tractului digestiv şi urinar.
Pe lângă fructe, şi frunzele de aronia pot fi



alergiile și rinitele;



boli de piele;



boli de inimă;



intoxicații și iradiații;



hipertensiunea arterială;



arteroscleroza și alte afecțiuni ale vaselor
de sânge și capilarelor;

folosite, în special pentru ceaiuri. În afară de
fructe, frunzele de Aronia pot fi folosite şi în



ceaiuri, foarte bogate în vitamina P. Ca aspect

boli contagioase ale copilăriei (vărsat de
vânt, varicelă, variolă etc.)

seamănă cu frunzele de cireș. Toamna, după
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diverse tipuri de cancer;



afecțiuni ale tiroidei;



diabet zaharat;

voluntariat,

iniţiativa,

solidaritatea

şi

creativitatea.

Proiect realizat de:
Bucur Iulia, Țoc Mara, Țoc
Roxana- cls. a X- a D
Profesor coordonator: Pop Dorina

Clubul IMPACT este iniţiativa care
răspunde unei palete diverse de nevoi de
experimentare

a

modelelor

de

Clubul LEGO Impact C.N.S. are 40 de

învăţare

membri activi coordonați de doamna profesoară

nonformală: de la dezvoltare profesională prin

Iulia Florian și Meda Morariu.

traininguri, la competiţii care educă spiritul de
Clubul și-a început activitatea în urmă cu

echipă, de la învăţare şi dezvoltare prin joc la,

un an și jumătate, și de atunci s-au implementat

educare prin cultură.

3 proiecte și unul ce va avea loc pe durata școlii
altfel.
Impact a înţeles că tinerii sunt cheia spre
o dezvoltare durabilă a comunităţii în care
trăiesc, aşa că le oferă acestora şansa de a pune
în practică ideile lor inventive, promovând
totodată valori ca şi spiritul civic, spiritul de
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 oferirea noilor generaţii de tineri un
model al unei comunităţi unite, active,

Elevii Colegiului Naţional “Silvania” Zalău,

implicate şi durabile.

înscrişi în acest proiect şi-au propus să atingă
câteva obiective :
 promovarea

în

cadrul

comunităţii

Zalăului a muncii de voluntariat şi a

Proiectul „Gusturi vechi cu IMPACT
azi”

cetăţeniei active.
 impulsionarea

membrilor

Ne-am pregătit alături de domnul Mircea Groza
și doamna Corina Bejinariu

comunităţii

înspre a se implica in activităţi ce
presupun munca de voluntar, spirit civic,
solidaritate,

nonviolenţa,

creativitate,

cultura, educaţie si sport.

Proiectul “LEGOland”
Înainte și în timpul curățeniei grădinii

 deschiderea unor noi oportunităţi şi
orizonturi in ceea ce priveşte implicarea
tinerilor in viaţa cotidiană a comunităţii
in care trăiesc, oferindu-le ocazia de a se
imp
lica
acti
v şi
de a-şi implementa cu succes ideile
creative şi inovatoare.
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Concertul, Sportul și
Distracția
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Focul de tabără și filmul
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Împreună pentru aventură
Să îi aducem pe cei mici și să înceapă
„aventura”!

La muzeu
Alături de Biblioteca Județeană
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Orientare distractivă și jocurile copilăriei

Articol realizat de :

-Dârjan Cătălin a XI-a D
-Pînzaru Andreea a XI-a I
-Riza Andra a XI-a I
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Feedback-ul celor mici
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Erdélyi Magyar Középiskolák Matematika Versenyének
országos döntője iskolánkban
Concursul de matematică a liceelor maghiare din Transilvania – etapa naţională
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