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Interviu cu domnul profesor Gheorghe Munteanu
Despre o viață dedicată școlii și gânduri la ceas aniversar
1. Cum vă simțiți după ce v-ați dedicat o bună parte din viață educației, școlii? Mai poate fi
cariera didactică împlinitoare?
Întrebare grea...să spunem că – împlinit! Mi-am dorit, copil fiind, să mă fac învățător și sigur,
învățătorii pe care i-am avut, au avut o contribuție hotărâtoare în această ,,alegere” pe care am făcut
o pe la 10-11 ani. Apoi, prin clasele mai mari, am avut și alți ,,idoli”: profesoara de limba și
literatura română din școala generală- Sabina Bordea, apoi la liceul în care astăzi sunt profesor,
profesorii excepționali pe care i-am avut și
cărora le datorez mult- Florica Lupu, de limba
și literatura română, dirigintele meu profesor de
matematică –Mihai Mircea și mulți alții,
oameni care puneau pasiune și suflet în munca
la catedră și care mi- au fost mereu exemple.
Dacă astăzi sunt ceea ce sunt este și meritul lor.
Da, cred cu tărie că a fi dascăl, a avea o carieră
didactică este o împlinire.
2. Ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi un
bun profesor?
Un bun profesor este acela care transmite
elevilor săi nu doar cunoștințe, ci și dorința de a
ști mai mult, de a fi mai bun, de a folosi cele
învățate în viața de zi cu zi. Atunci când după
ani și ani Un fost elev se oprește și-ți
spune ,,Bună ziua, eu sunt din clasa aceea.....mă
mai țineți minte, eu mă gândesc cu drag la anii
în care mi-ați fost profesor”, atunci ai voie să
crezi că ai putea fi un bun profesor.
3.Cum se împacă rolul de profesor cu cel de director/manager? În care ipostază vă place mai mult
să fiți?
Pentru mine rolul de profesor este cel preferat. Mulți dintre colegii mei ar putea fi manageri mult
mai buni decât mine. Mi-am asumat acest rol pentru că am considerat că sunt dator acestei școli, în
care m-am format în urmă cu vreo 50 de ani, într-un moment când unii se gândeau că bine ar fi ca
liceul teoretic din Săcele să fuzioneze cu alte licee tehnologice.
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Există o tradiție valoroasă, era păcat să se piardă, în condițiile în care colegii mei sunt printre cei mai
buni profesori din acest județ. Împreună cu ei am reușit, cred, să facem din școala noastră o unitate
reprezentativă a învățământului brașovean, dovadă fiind rezultatele elevilor noștri la final de ciclu și
distincțiile primite de-a lungul ultimilor ani de școala noastră.
4. Menționați un aspect pe care l-ați schimba în școala românească de stat?
Aș dori mai multă autonomie, fonduri îndestulătoare pentru dotarea școlii, programe mai aerisite.
5.Faceți un salt în timp. Ce ne puteți spune despre elevul care ați fost?
Cam rebel, dar preocupat să fiu foarte bun, cel puțin la materiile care-mi plăceau. Așa am reușit
să ajung în clasa a XII-a, în 1972, olimpic la limba și literatura română. O, tempora!
6. Ce gânduri transmite profesorul de istorie Munteanu elevilor, cu ocazia centenarului Marii
Unirii?
În an centenar, aș dori ca toți elevii noștri să înțeleagă că fără carte nu vor avea parte, că viitorul
mai bun pe care cu toții ni-l dorim nu poate fi clădit decât de oameni educați și doritori de a ști, de a
se perfecționa continuu. Un gând de prietenie și de prețuire față de toți elevii noștri, de părinți, de
profesori. Și un îndemn de a fi cu toții, indiferent de limba în care vorbesc, fii ai aceleiași Patrii,
doritori s-o înalțe, s-o facă mai bună și mai frumoasă! La mulți ani!
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George Moroianu și Marea Unire
Anul în care aniversăm Centenarul Marii
Uniri ne oferă un prilej în plus de a fi mândri de
personalitatea istorică și culturală care
patronează liceul nostru, căci George Moroianu
are legătură directă cu evenimentul istoric pe
care îl sărbătorim. Răsfoind un articol mai vechi,
(publicat într-un număr anterior al revistei școlii
de profesorii de istorie Gheorghe Munteanu și

Ionuț Tănase), am reținut, printre altele,
aprecierea folosită de un jurnalist care îl asocia
pe Moroianu unui apostol, referindu-se la
lucrarea sa importantă La lutte des Roumains
transylvains pour la liberté et lʼopinion
européenne (Paris, 1933). Reluând sumar
articolul la care am făcut trimitere, e poate util
să punctăm faptul că activitatea lui George
Moroianu a constat într-un perpetuu efort
diplomatic, dar și într-un interes sincer și
susținut față de compatrioții săi. La 1918,
săceleanul, devenise (folosind decontextualizat

un termen la modă), de-a dreptul „un cetățean
european”, având deja o bogată experiență în
relațiile internaționale: trecuse prin experiența Ligii
Culturale a tuturor românilor (Anvers,1891 și Paris
1892), participase la acțiunile memorandiștilor,
colaborase în calitate de corespondent de presă al
unor ziare franțuzești, fusese diplomat la Londra
(1907-1909). Cu fiecare ocazie a adus în discuție
cauza românilor. Anul 1918 îl găsește pe
Moroianu la Londra și apoi la Paris. Aici este
membru al Consiliului Național al Unității române,
în cadrul căruia a contribuit la pregătirea lucrărilor
Conferinței de pace de la Paris prin care să se pună
în evidență temeinic drepturile și interesele
poporului român.
Dacă în succinta prezentare s-au strecurat
eventuale stângăcii, acest lucru se datorează
faptului că nu vorbim din prisma unui istoric
profesionist, dar chiar și așa, ca săceleni și mai cu
seamă în calitate de profesori sau elevi al liceului,
credem că e important să îl cinstim pe George
Moroianu și cu prilejul mult așteptat al
Centenarului, pentru că acest om a dăruit din
energia și spiritul lui semenilor, devenind, până la
urmă, un model social. Și tocmai de modele ducem
noi lipsă, în ziua de azi!

Prof. Tătăruș Diana
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Gheorghe Dragoș
Personlitate săceleană, Ghoerghe Dragoș s-a născut la 30 Septembrie 1898 în SatulungSăcele într-o familie cu un pronunțat spirit civic. A urmat primele cinci clase primare la Școala
Confesională Ortodoxă Română de la Biserica ,,Sfinții Arhangheli” din Satulung, apoi patru clase la
Gimnaziul Ortodox Român din Brașov (astăzi Colegiul Național Andrei Șaguna). Îsi continuă
studiile la Școala Comercială Superioară Ortodoxă din Brasov, absolvind în 1916 cu diploma de
maturitate. În 1920 îsi continua studiile superioare la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București, secția economică, obținând licența în studiile economice în 1923.
Gheorghe Dragoș, a înființat Scoala Superioară de Comerț din Satu Mare, cu limba de
predare româna, fiind primul director al acestei școli de la 15 Noiembrie 1923 până la 1 Septembrie
1929.
În anul 1931 a fost profesor la Academia de Înalte studii Comerciale și
Industriale Cluj-Brașov și rectorul acesteia. Aplecat spre o cercetare profundă
în domeniul economic și literar, profesorul a fost o prezență activă în publicistica locală și în țară. Acesta a publicat în ,,Anuarul Școlii Superioare de
Comerț Satu Mare’’ , ,, Viața Școlară’’ în „România de Nord” Satu Mare. Câteva articole din ziarul România de Nord, Satu Mare, din 1925: ,,1 Decembrie”; ,, Mijloacele pentru îmbunătățirea situației leului și pentru ieftinirea
traiului” ; ,, Unirea Principatelor “ ; ,,Cultul și dragostea de țară” .
Merită amintite și cărțile sale, și acum de actualitate, care figurează pe
liste bibliografica ale multor lucrari de licență și de doctorat: ,,Cooperatia în
Ardeal” ; ,,Aspecte din viața economică a Greciei” ; ,,Educația și fapta cooperatistă în Danemarca” .
În amintirea sa, nepoata profesorului a adunat în două ediții lucrările valoroase intitulate:
,,Cu si despre Gheorghe Dragoș” în anul 1998 și în anul 2006, apoi volumul ,, Restituiri” în anul
2000.
Averea profesorului Gheorghe Dragoș au fost cărțile pe care cu răbdare le-a selecționat și lea predat bibliotecilor din Brașov sau catedrei de economie politică de atunci a Universității BabeșBolyai din Cluj-Napoca, unde a fost primit mereu cu bucurie și respectul cuvenit.
Dupa aprecierea nepoatei sale, lui Gheorghe Dragos i se potrivește foarte bine un citat din
Nicolae Iorga: ,,Dacă vei avea aur în sufletul tău, în licăriri de aur va străluci tot ce pornește de la
tine”.
În anul 2016, pe data de 30 Septembrie, săcelenii au aniversat 118 ani de la nașterea lui
Gheorghe Dragoș la Biserica ,,Sfinții Arhangheli”, acolo unde se află și mormântul profesorului.

Erdely Robert, clasa a V-a A, coordonator prof. Ionuț Tănase
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LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!
Gânduri despre limba română...
„Ea este limba în care gândesc, în
care simt, în care scriu și în care îmi exprim
gândurile și sentimentele. Limba română este
cea mai muzicală limbă de pe Pământ, pentru
că e capabilă să dea formă și bucuriei și
tristeții deopotrivă.”
Bonea David, clasa a VI-a A
„Limba română este o limbă foarte
importantă, desigur, este limba mea maternă
și mi se pare că are un vocabular bogat. Este o
limbă destul de grea, dar este frumoasă în același timp. Unul din sentimentele pe care le
simt față de această limbă este de mândrie, deoarece sunt unul din vorbitorii ei. Este o
limbă melodioasă, iar când o vorbești e ca și cum ai recita o poezie.”
Luca Andreea, clasa a VI-a A

„Limba română e importantă pentru
că e limba buneilor și a părinților mei, e limba
cântecelor de leagăn cântate de mama, e limba
în care am auzit primele cuvinte. Ea ne unește
pe noi ca români, atât pe teritoriul țării, cât și
în străinătate. Limba română este patria mea.
În locul unde trăiesc și unde am familia și
prietenii mă înțeleg cu cei dragi prin același
grai românesc.
Limba română mai e importantă pentru că prin ea s-au transmis experiența de
viață, literatura populară, cultura și istoria noastră. E limba pe care pur și simplu o ador”
Moraru Cristian, clasa a VI-a B

7

Limba noastră prin ochi de grădinar
Limba noastră era un bob plantat în pământ, acum noi o creștem și o dezvoltăm. Să o înflorim nu
va fi usor, dar, daca cu toți ne-am uni și ne-am asculta profesorii de română, cu toții am putea crește
această minunată floare care nu se numește nici crin și nici trandafir, se numește "limba română". Hai să
dăm cu insecticid pe înjurături și prescurtările greșite!
Morala: Nu fi un vierme! Dă cu insecticid și ajută la udarea acesteia!

Todor Beatrice, clasa a VI-a B

Materiale din proiectul Limba română, realizat la clasa a VI-a în perioada
octombrie– noiembrie2018. Prof. coordonator Tătăruș Diana
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IUBIM
ROMÂNIA !
CVINTET
România
Pitorească, minunată,
Te primește, se dezvoltă, crește,
O iubești din copilărie
Acasă
Tilici Anastasia , clasa aVI-a D

Limba română
„Limba română este patria mea.” Din punctul meu de vedere limba română este deosebită de alte limbi, nu
vreau să spun că alte limbi nu sunt sunt frumoase, dar pentru mine limba română este foarte frumoasă. De când te
naști până când mori înveți cuvinte noi.
Persoanele care pleacă de aici sunt foarte ghioniste pentru că își lasă țara și patria. Toți cei care sunt români
chiar dacă sunt plecați în alte țări trebuie să fie mândri că sunt români chiar dacă și vorbesc limba română. Limba
română este o limbă strămoșească, dulce și frumoasă. Cred că limba română este mai frumoasă și mai distractivă
datorită doamnei de limba română.
Limba română este vorbită în mai multe țări deoarece mulți români sunt plecați în străinătate. România, la
fel ca și limba română, este o țară frumoasă, deosebită și cu multe personalități.
Rab Bianca clasa a VI– a D

Iubim România pentru că ne oferă toate anotimputile prin așezarea ei geografică,pentru ieșirea la
Marea Neagră, pentru istoria sa, pentru sângele vărsat
în folosul viitorului tău și al meu, pentru artă, literatură, pentru tot ce ne oferă ea.
Dar eu… eu iubesc România pentru români, pentru
modul în care ne unim pentru a face bine, modul în
care ne alinăm durerile unii altora prin vorba dulce
românească. Patriotismul de care dam dovadă la nevoie mă face sa spun fără ezitare: Iubesc România și
iubesc românii!
Raluca Georgiana Varză, clasa a IX-a B

Picturile cu harta României au fost realizate de elevii liceului, sub îndrumarea doamnei profesoare Butu
Andreia, în cadrul proiectului artistic 1 Decembrie
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100 de ani de România!
Aflându-se în anul Centenarului Marii Uniri, micii moroieni din clasa a II-a B,
îndrumați de către învățătoarea lor, prof. Barbu Cristina, au desfășurat o serie de
activități dedicate marelui eveniment pe care îl marcăm cu toții.
Au deschis seria activităților printr-o lecție demonstrativă, susținută în cadrul
comisiei metodice a învățătorilor, o lecție integrată în care elevii au descoperit pașii făcuți
de înaintașii lor pentru realizarea României Mari. Interesul, curiozitatea și participarea
activă la lecție, au fost recompensate
de către doamna învățătoare, cu mici
însemne

–

simboluri

naționale.

Astfel răsplătiți cu stegulețe, hărți,
portretele unor personalități istorice,
elevii au realizat în zilele următoare
lucrări artistice deosebite pe care leau expus în clasă și pe holul școlii.
Sub

atenta

îndrumare

a

învățătoarei lor și cu sprijinul delicat al acesteia, micuții moroieni au creat o lucrare în
versuri, lucrare ce constituie urarea lor pentru România la ceas aniversar.
La mulți ani, România!
România mea frumoasă
Țară mândră ca-n povești,
Azi ești și mai bucuroasă,
Când un secol împlinești.

În zi de sfântă sărbătoare
Pentru tine, noi cântăm,
Ne-adunăm cu mic, cu mare
„La mulți ani!” să îți urăm .

„La mulți ani!” țară frumoasă ,
Să ai parte de-oameni buni!
Să trăim uniți, acasă,
Mândri că suntem români .
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La mulți ani, România!
îți urează și clasa a IV-a A
Astăzi, 28.11.2018 am avut
musafiri la școală - viitorii mici școlari
de la grupa mare a grădiniței liceului.
Am marcat Centenarul într-un mod
"altfel" (după puterile lor și ale noastre
combinate) și ne-am bucurat unii de
alții. Sala de clasă și-a așteptat viitorii
elevi în haine de sărbătoare. Hărțile mari de ipsos au făcut deliciul activității, stegulețele ne-au înveselit,
iar surprizele pregătite de copii pentru copii au fost foarte apreciate. Mulțumesc tuturor celor care au
făcut posibilă această frumoasă activitate: Aurelia Boriceanu, Cristina Bolboasa, Loredana Cernea, Elena
Cristina Pușcașu, părinți și copii deopotrivă! De asemenea, mulțumesc mult, Twinkl și Ioana Tatar,
pentru materialele deosebite!
prof .Gabriela Popescu

12

Și noi suntem români....

Deși suntem mici, noi elevii clasei a II-a A sub îndrumarea d-nei învățătoare
Iuliana Buta, am dorit să omagiem marea sărbătoare a „Centenarului României”
printr-o carte dedicată țării noastre. În această carte am adunat ceea ce ni s-a părut cel
mai important: simboluri ale țării, gânduri și urări pentru țara noastră. Am realizat
chiar și cocarde pe care le vom purta la școală în fiecare zi până la marea sărbătoare.
Cărțile au fost personalizate și realizate în viziunea și după puterile noastre.
Rezultatele au fost deosebite și au trezit în noi sentimente de mândrie că suntem
români.
Cu toții am urat
„LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! SĂ TRĂIEȘTI!”
Înv. Buta Iuliana
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Din activitățile creatoare ale celor mici...
Clasa a II-a B, coord. prof. Barbu Cristina
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Rimele și desenul îi ajută pe cei mici să se exprime într-un mod inedit despre universul din jur, iar
produsele obținute sunt poezii ilustrate, de o candoare și o puritate deosebite!
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Proiecte de toamnă
Prof. Liliana Nițu

Clasa pregătitoare D a marcat bogăția anotimpului
toamna prin activitatea intitulată „Mândră-i toamna și bogată" la care au participat părinții și copiii. Împreună au
lăsat imaginația și îndemânarea să-și facă prezența în cadrul acestei activități. Au realizat diverse animăluțe,
păsări, mașinuțe, fluturi, etc. din legume și fructe. Atmosfera a fost plăcută, elevii manifestând bucurie, implicare și satisfacție. Activitatea s-a încheiat cu o expoziție
a produselor obținute.

Clubul de lectură al clasei a II-a D

Copiii din clasa a II-a D spuneau ca la început nu
le plăcea să citească Nici nu înțelegeau de ce trebuiau să
se chinuie.Toate astea au încetat în momentul în care au
descoperit că cititul poate fi amuzant, că personajele
seamănă cu ei. Așa au găsit noi prieteni, cărțile. În
cadrul clubului de lectură, elevii și-au dezvoltat
aptitudinile de comunicare, empatia, vocabularul, au
învățat să vorbească liber despre personajele preferate și
au învățat să îi asculte pe ceilalți!
Prof. Camelia Șchiopu
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Apa vieţii
Traducere din limba greacă și adaptare de Edith Uncu
A fost odată ca niciodată un rege preacinstit şi cu teamă de Dumnezeu. Poporul lui îl iubea ca pe un tată şi el
îşi iubea poporul ca pe copiii săi de suflet. Picior de duşman nu reuşea să pătrundă în împărăția lui, pentru că acest
rege, pe cât era de bun cu poporul său, pe atât îi înspăimânta pe duşmani, numai la auzul numelui său. Întotdeauna îşi
învingea duşmanii, fiind tare înţelept şi viteaz în luptă. Toţi trăiau liniştiţi şi fericiţi în împărăţia acestui rege şi se
rugau la Dumnezeu întru sănătatea împăratului! „Doamne”, se ruga poporul „taie din zilele noastre şi dă-i viaţă
îndelungată împăratului nostru”. Sosi însă o vreme când pe preabunul nostru împărat îl ajunse amărăciunea
bătrâneţii. Se îmbolnăvi greu și poporul începu a se teme pentru viaţa împăratului. Se strânseră din întreaga împărăţie
doftorii cei mai pricepuţi ca să-l ajute. Îl oblojiră, însă vindecare nu-i găsiră.
Într-o bună zi, sosi la palat în zorii zilei un bătrânel şi ceru învoire să-l vadă pe suferindul împărat. O
anunţară pe împărăteasă şi ea imediat îi duse vorba soţului ei. Nu trecu multă vreme şi porţile palatului se deschiseră:
patru servitori, cu totul înveşmântaţi în aur îl luară pe bunul nostru bătrân şi îl duseră în faţa împăratului, care zăcea
întins pe un pat aurit împodobit cu broderii de tot felul, omuleţi, flori, păsări, care păreau ca şi vii, ai fi spus că nu se
opreau din cântat. „Ce poftești, moșule?”, îl întrebă domol împăratul pe bătrân, puterile vezi bine fiindu-i slăbite de
boală. „Mulţi ani să trăieşti, Măria ta”, a răspuns bătrânelul, „Ştii foarte
bine că din ziua în care ai căzut la pat, întreg poporul tău e năpădit de
nelinişti. La fel simt şi eu. Ieri seară stătui multe ore întins fără să închid
un ochi. Mă gândeam că vom rămâne orfani, dacă te pierdem. Toată
noaptea mă zvârcolii aşa, numai spre zori reuşii să aţipesc şi căzui întrun somn dulce, dulce. Se făcea că mă plimba printr-o livadă, unde nu
mai era alt suflet decât mine. Bătrân cum sunt, am obosit şi am căutat o
piatră să mă aşez, să îmi trag sufletul, dar nu am găsit. Peste tot,
pământul era plin de verdeaţă. Mă aşezai acolo pe iarba proaspătă. Nu
trecu multă vreme şi deodată simţii cum mă atinge pe spate o mână de om. Mă întorc şi văd un flăcău, frumos ca un
înger. „Ridică-te, bătrâne, îmi spune. De ce stai jos? Mergi şi spune-i împăratului tău să trimită cât mai uite pe cel
mai de încredere ajutor să îi aducă apa fără de moarte ca să bea şi pe dată se va vindeca.
L-am lăudat pe flăcău că spune aşa înţelepte vorbe. Am întins mâinile să îl îmbrăţişez, însă pe dată el s-a
făcut nevăzut şi eu m-am trezit din vis! Mulţi ani să trăieşti împărate! De atâţia ani cât îmi duc zilele pe lumea asta
niciodată nu am avut aşa un vis minunat. L-am văzut aievea şi m-am bucurat peste măsură. Pare-se că Dumnezeu
vrea să îţi dea sănătate. Îmi amintesc că, pe când eram copil, îi auzeam pe bătrânii noştri vorbind despre apa vie, care
îi vindecă pe cei bolnavi, oricât de grea le-ar fi suferinţa, şi îi fereşte de moarte. Ce bucurie mai mare îi poţi face
poporului tău? Puterea ta este mare, ai oameni de încredere care ştiu toate cotloanele din împărăţie. Omul, de
întreabă, poate găsi şi hotarele lumii.”
Aşa grăi bătrânelul sprijinindu-se în toiagul său. Împăratul îşi simţi inima plină de bucurie văzând iubirea pe
care i-o arată poporul său. Îi mulţumi bătrânului, porunci să îi se dăruiască un rând de haine nou nouţe şi îi dădu
înlesnire să intre liber în palat oricând doreşte. Moşul zbură de bucurie când ieşi din palat. Regele trimise pe dată
după regină şi fiul său, şi le povesti toate cele ce-i spusese bătrânelul. Imediat cum auzi fiul împăratului că mai era
speranţă să-şi vadă tatăl sănătos, lăcrimă de bucurie şi spuse „nu e nevoie, tată, să trimiţi pe altul să aducă apa fără de
moarte. Nimeni altul în afară de mine nu se poate îngriji mai mult de sănătatea ta.
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Porunceşte dară să îmi dea unul dintre cei mai buni cai şi un slujitor de încredere. Eu acum mă pornesc în
călătorie. Însă, mă gândesc că e nevoie ca mai întâi să merg la fratele mamei mele, care acum împărăţeşte peste
doisprezece ţinuturi. Toată această împărăţie a dobândit-o cu ştiinţa lui, pentru că e umblat prin lume şi cunoaşte
toate meşteşugurile. El îmi va arăta pe ce drum trebuie să apuc ca să ajung la apa fără de moarte.” Însă inima
împăratului se strânse pentru că şi împăratul îşi iubea mult fiul, nu doar fiindcă era singurul său copil, ci şi pentru că
avea toate însuşirile care îi stau bine unui fiu bun. Îşi aminti însă vorbele bătrânului care îi spuse să trimită un om de
încredere şi ce om mai de încredere decât fiul lui putea găsi? Totuşi să hotărî să îl întârzie puţin. Îi dădu calul său,
faţă de care mai bun nu se găsea pe lumea asta, şi pe cel mai de încredere slujitor al său ca tovarăş de călătorie. Fiul
de împărat merse să îşi vadă prietenii şi să îşi ia rămas bun. În final, îşi luă rămas bun şi de la părinţi şi fu gata să
încalece pe cal şi să pornească la drum când deodată îi veni în minte o povaţă de-a mamei sale pe care o auzise de la
ea de când era mic mic de tot. Preaînţeleapta mamă în fiecare zi şi aproape în fiecare clipă îi spunea: „Dragul meu
copil! Cu binecuvântarea părinţilor poţi urca munţii”. Aşadar bunii părinţi îşi îmbrăţişară cu lacrimi în ochi, cu
amărăciune pentru că era întâia dată când se despărţeau de odrasla lor şi se pierdură cu duhul, fără a băga de seamă
că fiul lor a plecat fără să primească binecuvântarea.
Fiul de împărat în această clipă întoarse capul şi îşi spuse pentru sine „Ce ruşine pe mine, fiu de împărat, să
uit de datoria asta pe care şi oamenii simpli o ştiu foarte bine şi o spun adesea copiilor lor „Cu binecuvântarea
părinţilor poţi urca munţii”. Aşa s-a gândit fiul de împărat în momentul acela şi oamenii care stăteau în jurul lui s-au
mirat de înţelepciunea lui. Mai apoi înălţă capul, îi porunci slujitorului să ţină căpăstrul calului şi pe dată urcă în
palat, luă binecuvântarea tatălui şi mamei sale şi fără să mai piardă vremea, încălecă pe cal şi porni la drum. Nu făcu
mulţi paşi şi îşi aminti din nou vorbele mamei sale. Însă acum inima îi era liniştită pentru că îl însoţea
binecuvântarea părintească. Călători zi şi noapte, străbătu munţi, câmpii, livezi, păduri, dealuri, deşert, sate şi oraşe.
O întreagă împărăţie a trebuit să străbată ca să ajungă la fratele mamei sale. Peste tot întrebase de apa fără de moarte,
însă i se spunea că trebuie să înfrunte multe greutăţi şi mult chin ca să o găsească. Cei tineri râdeau de ţinta lui. Însă
bătrânii cei înţelepţi astfel îi spuneau „Fii binecuvântat copile! Chiar dacă e greu de
găsit ce cauţi, Dumnezeu te va binecuvânta din două motive: unul este că îţi pui
viaţa în primejdie pentru părintele tău, şi altul,

că te chinui pentru fericirea

întregului tău popor pe care îl împărăţeşte bunul tău tată.” Ajunse în final şi la
împărăţia învecinată. Fiul de împărat povesti pe scurt fratelui mamei ţinta sa „Tatăl
meu, spuse el, e pe picior de moarte. Niciun leac nu i-a găsit vindecare. Un bătrân
înţelept şi cu frică e Dumnezeu a auzit într-un vis din gura unui copil nevinovat
care semăna cu un înger că doar apa fără de moarte îl poate salva pe tata şi trebuie
să trimită cât mai iute pe cineva să o caute. Şi uite că m-a trimis pe mine să te
întreb ce trebuie să fac. Unde şi cum trebuie să caut apa vieţii?” Împăratul astfel îi
răspunse: „Fiul meu, eşti foarte tânăr şi drumul este lung. Trebuie să străbaţi toată
împărăţia mea şi încă îţi mai rămâne drum de şapte zile în faţă până acolo unde curge apa fără de moarte. Timp de
şapte zile vei trece prin ţinuturi cu dihănii de tot felul şi apoi vei ajunge la hotarele lumii. Aici se înaltă doi munţi
înalţi înalţi al căror vârf pare că se uneşte cu cerul şi nu fac nimic altceva decât să se închidă şi să se deschidă ca
două porţi. În fiecare clipă îşi ciocnesc capetele. Dacă reuşeşti să treci de munţi, primul lucru pe care îl vei vedea
este un copac care, dacă ar fi să ţi-l asemui cu vreun copac de-al nostru, seamănă cu rodiul, plin de flori, frunzele lui
străfulgeră şi din florile de rodii, ca şi cum ar izvorî din mii de izvoraşe de mărgean, curge apa vieţii. ”
(continuare în numărul următor)
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Violența din mediul școlar - cauză posibilă a abandonului școlar
prof. VICTORIA MIHAI
• Încă de la vâr sta pr eșcolar ă unii copii sunt mar tor i ai violenței domestice (fizice,psihice) si fiind la vâr sta la
care își aleg și imită modelul de comportament, copilul își va însuși inconștient actele de violență ale adulților, le va
reproduce în interacțiunea cu grădinița, grupul de prieteni sau școala, fiind convins că aceste atitudini sunt corecte și
firești;
• Deseor i, din dor ința de a fi popular i, de a avea ceea ce familia nu le ofer ă sau pur și simplu de a se r ăzbuna
pe colegii cu performanțe în diverse domenii, elevii apelează la teroare, deoarece nu cunosc pedepsele legale la care
pot fi supuși. Tot în ciclul primar se formează/dezvoltă dorința copilulului de a se evidenția; nereușind performanțe
la învățătură, elevul va încerca să devină lider prin orice alte metode, apelând sau instigând la violență;
• Pr ovenind din medii sociale difer ite, în clasele pr imar e școlar ii vor avea tendința de a-i exclude pe cei
minoritari, cauzând astfel forme de violență;
• Un alt factor de r isc în devier ea compor tamentului copilului spr e violență îl constituie Mass-Media, prin
prezentarea realității ca pe un fapt banal, indiferent de gravitatea faptelor expuse și mai ales fără a accentua
consecințele acestor violențe asupra celor ce le-au provocat. Mass-Media expune acte de violență (atât în
programele pentru copii cât și în filme sau știri) în mare parte fără să stigmatizeze aceste acte, fără a sublinia
caracterul imoral al agresiunilor. O mare parte din vină o are aici și familia care permite contactul copilului cu
televizorul, neexplicându-i ceea ce este etic și ceea ce constituie o abatere gravă de la normele sociale și civice.
Neimplicarea familiei în dezvoltarea capacității de a discerne moralul de imoral, legalul de ilegal, are ca urmare
însușirea de catre copil a unor comportamente inadecvate vârstei și deseori negative. La rândul său, ajuns adult
copilul va repeta greșeala părinților.
• În apar iția fenomenului violenței școlar e nu sunt de neglijat managementul defectuos al clasei, deficiențele
de comunicare între cadrele didactice și elevi, neadaptarea practicilor educaționale la o populație școlară în continuă
schimbare. Aflat în colectivitate, elevul își va organiza jocul și activitatea având ca suport violența văzută și va fi
influențat de aceasta. Aceste comportamente se vor manifesta în societate cu predilecție în școală, deoarece
colectivul este mai numeros (spre deosebire de grupul de joacă), vârstele sunt relativ apropiate și apare dorința
copilului de a deveni (ca în familie) centrul atenției.
Sub eticheta violenței școlar e se află o diver sitate de for me de conduită: confr untar ea ver bală,
poreclirea, tachinarea, ironizarea, imitarea în scop denigrator, refuzul de a colabora și de a cere ajutor, bruscarea,
lovirea cu diverse obiecte, pălmuirea, împingerea, vătămarea corporală.
Prevenind și combătând violența, evităm abandonul școlar!!!
• Cadr ele didactice tr ebuie să obser ve compor tamentul elevilor pentr u a putea pr eveni manifestăr ile violente
ale acestora prin discuții atât cu elevii în cauza cât și cu familiile lor. Doar o bună colaborare a familiei cu
personalul didactic va reuși prevenirea/stoparea/îndreptare unor deviații comportamentale, deoarece cadrul legal nu
permite școlii luarea unor măsuri extreme care să determine din partea elevului respectarea drepturilor celor din jur.
Școlii îi revine sarcina de a corija abaterile, de a defini clar diferența dintre moral și imoral, deoarece copilul se va
manifesta în mediul școlar influențat de imaginile vizualizate.
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• Rolul învățător ului este acela de a
omogeniza

colectivul,

de

a-i

determina să-și respecte colegii și
cadrele didactice. Acest lucru se
poate realiza prin dezbateri colective,
prin intermediul povestioarelor, prin
acordarea de sarcini pe echipe.
Școlarii trebuie învățati ce înseamnă
a trăi în societate: a te înțelege
reciproc, a asculta opiniile celor din
jur, a exprima problemele în cuvinte
nu în fapte, a lua decizii colective și a
te supune deciziei majorității, a-ți
controla pornirile violente.
• La nivelul clasei este indicată
elaborarea unui regulament intern. Elevii sunt cei ce negociază regulile și stabilesc sancțiunile în cazul abaterilor.
Trebuie stabilite reguli simple ce pot fi lesne înțelese și respectate.
• În condițiile în car e situațiile de violență școlar ă nu pot fi r ezolvate în mod dir ect pr in acțiunea efectivă și
imediată a cadrului didactic se impune formarea unei echipe (în cadrul căreia să fie incluse atât cadrele didactice cât
și psihologul școlii, medicul, reprezentanți ai poliției, pompierilor, primăriei). Aceasta echipă ar putea preveni și
combate acte de violență prin prezentarea faptelor și explicarea urmărilor acestora.
• O altă metodă de pr evenir e și combater e a violenței/abandonului școlar este elabor ar ea R.O.I., aducer ea
acestuia la cunoștință atât elevilor cât si părinților și respectarea sa strictă. La înscrierea copilului în școală,
părintele trebuie să semneze că este în acord deplin cu regulile școlii, reguli ce pot stabili de la scăderea notei la
purtare pâna la exmatricularea definitivă a elevului în cazul constatării unor fapte de violență ce ar periclita
siguranța celorlalți.
• La nivelul școlii se pot înființa gr upur i de dezbater i în car e să se pună în discuție dificultățile muncii de
formare a comportamentului prosocial al elevilor. Situațiile problemă expuse, de unul sau mai multi profesori sa fie
dezbătute în cadrul grupului.
Pentr u a evita evolutia si per petuar e violenței în mediul școlar , este necesar ca M.E.C să aibă o bună
colaborare cu Mass-Media (C.N.A) și să semnaleze părinților impactul pe care vizualizarea emisiunilor
necorespunzătoare vârstei îl are asupra copilului, căci sprijinul familiei este hotărâtor.
A elabora strategii, proiecte de prevenire a violentei școlare implică a ține cont de toți factorii
(temperamentali, sociali, familiali) care pot determina comportamentul violent al copilului. Școala are un rol
important în prevenirea violenței și astfel abandonul școlar, posibil efect al violenței va fi eradicat.
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SPEAK ENGLISH
The most popular “toy” in 2017
I think the most popular toy, or even game, in
2017 is the kendama because every kid heard of it and,
most probably, had one. Although it is very common
in Japan, the origin of the game seems to be in Europe,
namely in France. Here, in the sixteenth century, there
was a game called “bilboquet”.
You can do some tricks with the kendama:
some of them are awesome, but some of them are easy
to do. There are even kendama contests, organised all
over, Brasov included, in which a lot of kids and teenagers take part.
Lately, there has been another popular toy, called the fidget spinner, but I think this is not as
popular as the kendama.
by Ștefan Ungureanu, class VIII A
My experience at the ”Şcoala cu Ceas” contest
”Şcoala cu Ceas” is a national competition that is organized every year in Râmnicu Vâlcea. I have
participated in this geography contest since I was in the fiftith grade. We could choose between
geography and history. I like geography, so I decided to go for it.
I and my classmates left Săcele one day before the
contest with the school bus. I knew two persons, two classmates,
but on the way to Vâlcea I met new friends. I can say that in six
hours I made about ten new friends. We stayed there for three
days and two nights in a boarding school.
There, we did many things together. We had pajama
parties, we went to the mall together and we went throught the
city to discover it, but, most importantly, we had good results and
awards in the actual competition.
On this trip, I created the most beautiful memories
with my new friends and I got rid of my fear of exams.
by Mozes Noemi –Ioana, class VIII A
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Texte premiate la concursuri...
Secţiunea: Short story – fantasy
ANGHEL ANDREEA
Clasa a XI-a B
Profesor coordonator: BÂLBÂE CEZARINA

Slaves of the Stars
As the sky grew darker it was beset with stars that lit like never before. Some say it could be a sign of
hope, others say that it might be the start of new beginnings, for last year`s words belong to last year`s
language just as the events that took place beforehand. It was the night of 26th of October 1941 and no
women or man has seen a starry night like that before, but it`s all they could possibly dream of, especially in dark times such as those.
It all happened during World War II when everything that a child`s innocence could see is disaster.
When hunger and poverty was all one could have possibly known. There was an acclaimed family at the
time that lived in the Northern German State, the Werners. Not too rich, neither too poor, but it didn`t
take too long for that to change. Before the war took a serious note, every man of each family was called
upon to fight and conquer land outside of Germany, including their family, the kids having a hard time
letting go of their beloved father. With only one person in the house providing food became harder to do
by day for amother-of-two.
Erika was the first born daughter, 14 years old, with blue eyes like the ocean and long blonde hair like a
beautiful ray of sunshine. Klaus was her younger brother with the same colour of eyes and short blonde
hair. They were both good kids and also a blessing for the entire family, often described as angels. Not
long before they had to let go of their father, a tragedy took place. Their mother got ill, slowly dying of
fever. With no knowledge on how to take care of a person in such instances, the kids did their best, only
that was not enough.
`Look at her, Erika. Do you think mom is going to leave us just like dad had to?` the brother asked with
sorrow in his eyes.
`I don`t think she is going to have much of a choice at this point. I`m sorry.`
The mother called the name of her son as loud as she could, only to have a few last words with him and
to gift him a pocket watch, said to be passed down through generations in their family with an enormous
sentimental value. After that, she called upon her daughter, telling her as much as she could in her last
moments and also gifting her a bracelet, said to have magic powers over the weak`s mind and also to be
a portal over the world next door.
Surprisingly, she never truly understood what that meant at the time she was told about it.
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After the death of their mother, the kids had to learn how to survive on their own and you can say
they did quite a good job, until one of the most terrifying nightmares happened. A thunderstorm
took over and it lasted for 2 days straight. Unfortunately that’s what brought for the two even
darker times than there were. All the remaining food supplies brought by their father and mother
burned down with the house as well, leaving the two kids on the streets, starving. One day, as
they were sleeping under the shelter that Erika had found for her and her little brother Klaus he
suddenly disappeared as she was taking a really short nap. She started panicking like no person
has seen before, wandering the streets for hours and asking each and every person that passed by
of him, but gave up eventually. Not because she wanted to but because dehydration took over her
body and so did starvation, for all the food she managed to find she gave to her younger brother,
now nowhere to be found.

Alone and not knowing what to do, after walking for hours, she passed out on the street, her body
was too weak for her to go on searching for Klaus. But she woke up in what seemed to be another
world for her. The sky was cerulean yet full of stars, just like it was the night her mother died.
Birds of cyan and green colours were flying all around her. The trees were so tall that no human
eye was able to see it`s real height and also they were coloured like a rainbow. The war had ended, starvation and sicknesses were no longer a problem. As she was walking by, she also noticed
her father running towards her, following her brother which she was really worried about. As
soon as she saw him getting closer, she couldn’t help but ask where he had been all day, and he
answered: ` In your future and in your past I come and go senseless and fast. My purpose is unknown to all, yet remembrance seems to drift then fall `. As they were on their way home, she
was confused by everything surrounding her, but all she could do was enjoy every second spent
around her family. Just as they were about to get there, she finally saw her mother flying down
from the sky, and she said one thing to her before going back, another riddle: ` I am many types
of jewellery, like the chain of a necklace in the tale of Rumpelstiltskin`. The girl, even more confused than she was before, did not dare to ask questions and went on.
Once she reached her house, things around her suddenly became blurry as if she didn`t belong to
that world, as if it all felt too good to be true. But, all of a sudden, Erika woke up still on the street
that she had been on earlier when looking for her brother, trying to remember her dream. But as
soon as she looked at the bracelet her mother gifted her, it all came back to her, realising that the
world next door was nothing but our dreams, an imaginary heaven.
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Movilean Andreea Cătălina
12th grade

Curiosity killed the cat; of course she knew well all of that.
‘Don’t take risks! Stay in your lane!’ All the old cats used to say.
‘But humans take risks all the time! We’re wild to the core so why do I-’
‘Don’t take risks, and you’ll survive.’
And so she did. Why take a chance? A good hearted human she had. They were sad, but kind and warm;
the cat loved her human mom. They were happy, our cat thought.
One day, with deep sea sky and ashy clouds, her human decided she’d want to fly. She took a risk, and so
she died. Our little cat missed her so much.
‘I’ll take that risk. How does it feel to fly?’
Oh, don’t you worry, don’t you cry; 8 more lives our kitty has. Don’t you know this for a fact? Curiosity
killed the cat, but satisfaction brought it back.
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PROIECTE
Impresii din depărtări...
Schimbul de experienţă dintre elevii şcolii noastre, Liceul “George Moroianu” din Săcele, România,
şi elevii Liceului “San Giuseppe Calasanzio” din Carcare, Italia, a reprezentat o oportunitate neaşteptată
atât pentru elevii participanţi, cât şi pentru profesorii implicaţi în proiect, deoarece acesta a fost un schimb
nu numai de cunoştinţe lingvistice şi ştiinţifice, dar şi un schimb cultural, de obiceiuri, datini şi tradiţii, de
valori umane, şi nu în ultimul rând un schimb culinar, în care noi, românii, am testat reţetele specifice zonei
nordice a Italiei.
Plecarea în sine a fost o experienţă deosebită, atât călătoria cu microbuzul până la aeroport şi
înapoi, cât şi călătoria cu avionul, care a fost pentru unii dintre elevii noştri o experienţă unică, aceştia
păşind pentru prima dată într-un aeroport şi respectiv într-un avion. Priveliştea spectaculoasă de pe geamul
avionului, a munţilor înzăpeziţi, a oraşelor aglomerate sau a aşezărilor umane răzleţite de-a lungul firului
apei sau pierdute printre pădurile dese, a
terenurilor trasate parcă în figuri geometrice perfecte, şi pe care poţi să le ghiceşti
după culoare dacă sunt deja pregătite
pentru iarnă sau nu, s-a transformat în
scurt timp într-o imagine feerică de nori
pufoşi şi însoriţi. Turbulenţele inevitabile
au fost singurul inconvenient pe parcursul
călătoriei, dar şi aşa, tot ne-am simţit impresionaţi de frumuseţea imaginilor zărite
de pe gemuleţul avionului.
Întâlnirea cu doamna profesoară Bruna Giacosa, responsabila de proiect din partea liceului italian,
dar şi cu elevii liceului, implicaţi în proiect, ne-a ajutat să vorbim încă de la început în limba engleză şi limba italiană sau în orice altă limbă care putea să ne ajute să comunicăm mai bine unii cu ceilalţi. Căldura şi
amabilitatea cu care am fost întâmpinaţi de către doamna profesoară, elevii italieni şi familiile acestora au
înlesnit conversaţiile dintre noi şi ne-au sporit buna dispoziţie.
Din prima zi am asistat la câteva ore de clasă şi de laborator,
unde am remarcat rigurozitatea, nivelul de pregătire al elevilor,
dar şi stilurile, metodele şi mijloacele de predare-învăţareevaluare, având astfel posibilitatea de a constata asemănările şi
diferenţele dintre cele două sisteme de învăţământ, sistemul
românesc şi cel italian. Am fost încântaţi că am putut învăţa
lucruri noi, dar şi că am avut posibilitatea să împărtăşim cu elevi din diferite clase, informaţii despre oraşul şi liceul nostru,
sistemul nostru educaţional, activităţile extraşcolare pe care le
avem, sărbătorile specifice locului şi poporului nostru, ziua naţională etc.
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În câteva ocazii am derulat activităţi frontale, mai ales pentru cele de prezentare a şcolii şi a
oraşului nostru, dar şi pe grupe de lucru, formate dintr-un elev român şi cinci sau şase elevi italieni, în care
s-au dezbătut diferite teme, cum ar fi: unitate
în diversitate, unde s-au discutat asemănările şi
deosebirile dintre noi ca popoare, dar şi ca indivizi, remarcând că frumuseţea lumii este
dată de diversitatea oamenilor şi a culturilor
acestora; sărbători şi zile speciale pentru ambele culturi, fiecare grupă având altă temă şi
finalitatea acestei discuţii constând în realizarea unor powerpoint-uri cu aceste asemănări şi
diferenţe; conexiunile dintre limbile italiană şi
română, care ne ajută să învăţăm mai repede
aceste limbi; valorile europene de respect şi
apreciere reciprocă, indiferent cărui popor aparţinem etc.
Cea mai impresionantă seară a fost cea în care am avut
o colaborare cu elevii de anul 5 ai liceului din Italia, în
cadrul unei conferinţe de două ore şi jumătate. În cadrul acesteia am avut deosebita onoare să-i avem în
mijlocul nostru pe consulul Italiei la Braşov, domnul
Emanuele Guglielmo Bagnasco, pe directorul liceului
“S.G. Calasanzio” din Carcare, domnul Fulvio Bianchi,
şi pe primarul oraşului Carcare, domnul Franco Bologna.
Prima parte a conferinţei a fost dedicată curentului romantic, romantismul românesc fiind reprezentat prin
poetul Mihai Eminescu, a cărui prezentare a fost realizată de către doamna profesoară Alina Toma, urmat fiind de recitarea în limba italiană şi în limba română, a două
poezii scrise de acesta. Elevii italieni au prezentat romantismul în Italia şi Anglia. A doua parte a conferinţei a fost
dedicată iei româneşti şi portului popular naţional, trei dintre elevele noastre purtând cu mândrie ţinute din zona Gorj
şi Făgăraş, apoi ţinutei mocăneşti din zona Săcele, doi dintre elevii nostri
fiind îmbrăcaţi în portul specific acestei zone. Punctul culminant al
întâlnirii a fost parada costumelor populare româneşti şi mocăneşti în aula
liceului care ne-a găzduit, exact ca pe scenele marilor case de modă.
Desigur că au fost apreciate şi aplaudate, mai ales după ce profesorii şi
elevii italieni au aflat istoria şi semnificaţia acestora pentru poporul nostru. Atmosfera cordială a fost completată de sunetul plăcut al cântecului
românesc interpretat de talentată elevă a liceului nostru, Iulia Lupşa.
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Am petrecut multe ore alături de doamna profesoară
Bruna Giacosa şi de elevii italieni, atât la şcoală,
unde eram integraţi în cadrul programului de şcoală,
cât şi în timpul liber, pe care am încercat să-l valorificăm la maxim, adică să vizităm cât mai multe
obiective turistice din zonă. Marea Ligurcă şi munţii
Alpi care se întâlnesc la numai câţiva kilometri,
creând unele dintre cele mai impresionante peisaje,
şi care ne-au făcut să urmărim culorile apusului,
trecând cu privirea într-o fracţiune de secundă, de la
pădurile desfrunzite ale pantelor muntoase, la valurile jucăuşe ale mării. Ramurile pomilor, ca nişte
mâini descărnate, ridicate în rugă spre cer, rădăcinile încolăcite, îngropate în mormane de frunze putregăite, adunate
de pe vârfurile munţilor, scoicile sfărâmate şi palmierii cu
frunze pline de viaţă, cactuşii, portocalii plini de fructe
înmiresmate, pinii mediteraneeni, au format pentru noi, un
amalgam de culori şi forme.
Vizitarea peşterilor din Toirano, vederea ruinelor unor fortificaţii şi castele, plimbarea pe coasta mării Liguria, vizitarea oraşelor Savona şi Genova şi plimbările prin port,
vizitarea acvariului din Genova, unul dintre cele mai mari
din Europa, ne-a făcut să fim nostalgici şi să ne dorim să
ne întoarcem din nou pe aceste meleaguri pline de frumuseţe şi contraste.
Schimbul de experienţă dintre licee s-a derulat în anul şcolar 2017-2018, având ca profesori participanţi:
prof. Bologa Casiana şi prof. Toma Alina de la Liceul Teoretic “George Moroianu” din Săcele, România, şi prof.
Giacosa Bruna de la Liceul “San Giuseppe
Calasanzio” din Carcare, Italia, iar ca elevi
participanţi de la Liceul Teoretic “George
Moroianu” din Săcele, România au fost:
Petecilă Andreea- clasa a X-a A, Rusu Lorena- clasa a X-a A, Lupşa Iulia Cristinaclasa a XII-a A, Zet Elena Maria- clasa a
XI-a B, Căpăţână Răzvan Ştefan- clasa a X
-a B.

prof. Bologa Casiana
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LICEUL TEORETIC ”GEORGE MOROIANU” ȘCOALĂ-AMBASADOR A PARLAMENTULUI EUROPEAN
Dintre mii de unități de învățământ din România, Liceul Teoretic ”George Moroianu” din Săcele a
fost nominalizat în 2017 printre cei 25 de candidați la titlul de ”Școală - ambasador a Parlamentului
European”, iar în septembrie 2018, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Biroul din București al
Parlamentului European, a primit diploma și placheta de ”Școală Ambasador”.
Programul educativ ”Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) este dedicat elevilor din
învățământul liceal. Inițiat de Parlamentul European, programul se desfășoară în toate statele membre ale
Uniunii Europene, cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele despre Europa și democrația parlamentară
europeană în rândul tinerilor. Elevii și profesorii sunt familiarizați astfel cu posibilitățile pe care cetățenia
europeană le oferă, precum și cu rolul pe care Parlamentul European îl joacă în procesul decizional
european.
În țara noastră, programul este implementat de Biroul
de Informare al Parlamentului European în România.
Școlilor nominalizate li s-a cerut:
•
să alcătuiască echipe de minimum 3-5
ambasadori seniori (dintre care 1 ambasador
senior coordonator) și 10-15 ambasadori juniori;
•
să deschidă în școală un punct de informare
europeană;
•
să mențină legătura cu Spațiul Public European
(pentru materiale noi, activități etc.);
•
să utilizeze materialele didactice existente, să
identifice altele noi pe site-urile UE;
•
să organizeze minimum 4 activități în perioada octombrie 2017 – martie 2018;
•
să organizeze minimum 2 activități pentru a marca Ziua Europei;
•
să predea lecții bazate pe tematica de interes european.
Și așa a început un an plin de activități interesante!
Am serbat ziua Finlandei, spre exemplu, la împlinirea a 100 de ani de independență. Am transmis felicitări
finlandezilor, care au reușit să scrie o istorie de succes a țării lor și să fie o sursă de inspirație pentru noi
toți. Au reușit prin viziunea lor asupra independenței și a
libertății, așa cum spunea Excelența Sa, doamna Päivi
Pohjanheimo, ambasadorul Finlandei la București: libertatea
înseamnă respect și responsabilitate, înseamnă a lucra
împreună pentru binele comun.
Ambasadorii Juniori, prin Consiliul Școlar al Elevilor, au
organizat un concurs de desene , au realizat jurizarea
desenelor, au ales 100 dintre cele mai reușite și au invitat
clasa a VII-a A, clasa cu cele mai multe desene selecționate,
să participe la realizarea unei scurte filmări și la transmiterea
unui mesaj în limba engleză. Felicitările au fost transmise și
Excelenței Sale, doamnei Päivi Pohjanheimo, ambasadorul Finlandei la București.
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În 20 decembrie 2017 a fost Inaugurarea
Centrului de informare europeană, în prezența
Europarlamentarului Răzvan Popa. A fost o
reușită pentru care mulțumim tuturor celor care au
crezut în acest proiect și au dat o mână de ajutor,
începând cu Directorul școlii, prof. Gheorghe
Munteanu - promotorul întregii acțiuni, prof.
Andreia

Butu,

ambasador

senior

-

pentru

concepția și realizarea designului, sufletiștii și
talentații elevi dintr-a șaptea (sic!), și continuând
cu asociația de părinți ”Clasa preuniversitară” unul din finanțatori, fără să uităm contribuția
secretariatului, a șoferilor microbuzelor școlare, a mecanicilor și îngrijitorilor.
Și iată cum, munca în echipă îi face pe oamenii obişnuiţi capabili de rezultate neobişnuite. Centrul de
informare este deschis tuturor, este conceput ca o istorie în imagini a UE. Aici pot fi consultate materiale
informative, cărți, broșuri, pliante, hărți etc.
La Centrul de informare europeană s-au desfășurat discuții cu europarlamentarul Răzvan Popa despre
viitorul României ca membră UE, cu participarea (și moderarea) directorului școlii, prof. Gheorghe
Munteanu.
D. Răzvan Popa a răspuns unor întrebări dificile
adresate de juniorii ambasadori Lorena Rusu,
Petecilă Andreea și Brigite Savu, care au vrut să
știe, printre altele, ce avantaje are UE prin aderarea
României, care au fost condițiile aderării, care sunt
sferele de influență și cum ar arăta un Parlament
European perfect. Întâlnirea s-a desfășurat în
același timp cu Târgul de Crăciun și participanții
au avut de făcut o alegere dificilă, renunțând la
atmosfera de sărbătoare de la târg.
Este vorba de tradiționalul Târg de Crăciun, care în
decembrie 2017 a fost cu totul special: Clasele de elevi au tras la sorți o țară europeană și au organizat
standuri cu produse tradiționale din țara respectivă. A fost o activitate care a presupus studiu, cercetare,
multă pregătire, implicarea părinților și a comunității, strângere de fonduri. Interesul a depășit sfera
culinară, s-au prezentat costume, muzică și dansuri, decorațiuni, elemente de istorie și cultură etc.
Fiecare sală de clasă a fost decorată în spiritul țării desemnate prin tragerea la sorți. Elevii au realizat
decorațiuni, steaguri, expoziții de fotografie, brazi decorați cu globuri purtând chipul unor personalități ale
țării respective etc.La eveniment au participat autorități locale, Europarlamentarul Răzvan Popa, Consulul
onorific al Italiei la Braşov, Emanuele Bagnasco, profesori, elevi şi părinţi.
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La 28 martie, în colaborare cu Primăria Municipiului Săcele și Comunitatea Elenă din Brașov,
juniorii ambasadori au organizat la CME Săcele, spectacolul ”Serbăm Ziua Națională a Greciei”.
Invitați speciali au fost : Grupul vocal Dionysos, Ansamblu de dansuri Efthymos, ale Comunității elene
din Brașov, însoțiți de doamna Lemonița Chiriac, Președinte al Comunității elene din Brașov și
Vicepreședinte al Uniunii Elene din România, care a susținut o alocuțiune. Domnia Sa a scos în evidență
bunele relații tradiționale dintre români și greci și repertoriul ansamblurilor, care exprimă valorile uitate ale
umanităţii, iubirea de oameni, iubirea şi dorul de ţară, iubirea de unitate şi libertate, dar şi pasiunea,
bucuria, nostalgia, extraordinara dragoste de viaţă a poporului grec.
Pe scenă au mai urcat : Corul ”Prietenii Cântăreți”, dirijat de prof. Gabriela Popescu, Iulia Lupșa (elevă în
clasa a XII-a), Andreea Hristea (clasa a XI-a) – cu piese prelucrate din folclorul românesc. Un fragment din
poemul lui DIONYSIOS SOLOMOS – ”Eleftheroi Poliorkimenoi”, poem inspirat din lupta pentru
independență a poporului elen a fost recitat în limba română de Ana- Maria Cojocaru, din clasa a IX-a și în
limba greacă de Sabina Carpen, din clasa a VIII-a.
Spectacolul a fost și un prilej de a celebra o istorie comună de
mii de ani, la capătul căreia, două națiuni europene păstrează și
promovează respectul și colaborarea, unitatea în diversitate.
De asemenea, în deschidere, Directorul Liceului ”George
Moroianu”, a prezentat întregii comunități săcelene programul
”Școli-ambasador ale Parlamentului European” și pe junioriiambasadori participanți.
La 9 Mai, de Ziua Europei, juniorii-ambasadori de la
Liceul Teoretic ”George Moroianu” s-au întâlnit cu elevi și profesori ai Școlii Gimnaziale nr. 4, ”Frații
Popeea”, din Săcele. Au asistat împreună la o prezentare interactivă a Uniunii Europene, în urma căreia șiau îmbogățit cu toții cunoștințele despre Europa și democrația parlamentară europeană, precum și despre
posibilitățile pe care cetățenia europeană le oferă. În continuare, elevii au participat la un concurs cu
premii, organizat pe grupe, vizând cunoștințele lor despre patrimoniul cultural european. Cu toții au fost
câștigători, în final, nu doar prin informațiile dobândite, ci și prin faptul că au cunoscut oameni minunați,
care i-au primit cu drag, le-au arătat multă prietenie și interes.
Mai multe despre activitatea ambasadorilor juniori de la Liceul Teoretic ”George Moroianu” se pot
afla pe pagina https://www.facebook.com/junioriambasadori/ Prin implicarea în acest program, tinerii
liceeni au înțeles mai bine politica UE, conceptul de cetățenie europeană și apartenența lor la acest spațiu,
cu drepturile și responsabilitățile ce decurg de aici, procesul alegerii reprezentanților țării noastre în
Parlamentul European, iar ca cetățeni cu drept de vot în viitorul apropiat își pot exercita acest drept în
cunoștință de cauză. Activitățile specifice statutului de ambasador continuă și în anul școlar 2018-2019.
Organizarea Balului bobocilor sub titulatura de ”Balul Națiunilor”, a fost un început. Juniorii pregătesc
acum un ”Video - dicționar EPAS”, în care vor explica mai multe concepte care stau la baza UE.
Echipa EPAS, prof. Benga Tatiana
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Proiectul Liderii de mâine
Proiectul ,,Liderii de mâine!” este demarat şi susţinut de către Asociaţia Femeilor de Afaceri şi a
Femeilor Conducătoare de Întreprinderi din Braşov (A.F.A.F.C.I.), în parteneriat cu Consiliul Județean
Braşov, Inspectoratul Școlar Județean Braşov, Universitatea Transilvania din Braşov, şi are ca grup ţintă
elevii claselor a XI-a din colegiile şi liceele braşovene, din rândul cărora se doreşte identificarea, formarea şi dezvoltarea viitorilor antreprenori
şi lideri, prin facilitarea unor întâlniri cu
unii dintre edilii Braşovului şi cu diferiţi
membri de marcă ai mediului de afaceri
braşovean.
În prezent proiectul se află la
ediţia a IV-a, iar anul acesta şi-a propus săşi deschidă porţile şi pentru elevii din
liceele

din

împrejurimile

Braşovului.

Astfel că avem onoarea să fim printre
liceele selectate ca beneficiari direcţi ai
proiectului, alături de două colegii din
Braşov, unul din Făgăraş şi de liceul
teoretic din Codlea.
Lansarea oficială a proiectului „Liderii de mâine” (ediţia a IV-a) a avut loc în data de 4
decembrie 2018, în sala de plen a Consiliului Judeţean Braşov, în prezenţa preşedintelui Consiliului
Judeţean Braşov, domnul Adrian Veştea, viceprimarului Braşovului, domnul Mihai Costel, inspectorului
general al Inspectoratului Judeţean Braşov, doamna Ariana Bucur, prorectorului Universităţii
Transilvania din Braşov, domnul Daniel Munteanu şi, nu în ultimul rând, preşedintei A.F.A.F.C.I,
doamna Carmen Mezei.
Elevii participanţi anul acesta la
proiectul „Liderii de mâine” provin de la
Liceul Teoretic „George Moroianu” din
Săcele, Colegiul Naţional „Radu Negru” din
Făgăraş, Liceul Teoretic „Ioan Pascu” din
Codlea, Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa”
din Braşov, Colegiul „Emil Racoviţă” din
Braşov. Selectarea celor opt elevi participanţi din fiecare liceu, a avut la bază completarea unui formular de înscriere şi crearea
unui film de prezentare cu durata de două
minute de către cei doritori, prin care să-şi
argumenteze motivul înscrierii în proiect.
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Proiectul este structurat în cinci module, fiecărui modul fiindu-i alocată o zi, începând cu luna
decembrie 2018 şi finalizând cu luna aprilie 2019, timp în care sunt abordate teme de interes general, cum
ar fi: administraţie publică, turism, educaţia în cadrul sistemului universitar, sănătate, toate cu referire
explicită la Braşov şi Judeţul Braşov. Pe parcursul acestor întâlniri, elevii au ocazia să viziteze diferite
instituţii braşovene, reprezentative pentru fiecare segment, şi să ia contact cu reprezentanţi de marcă ai
acestora, care să le ofere informaţii pertinente şi să le deschidă interesul pentru domeniile în care activează.
„Le-am recomandat să se implice în tot ce înseamnă partea de pregătire profesională şi să creadă
în proiectele lor, dar să se implice şi în administraţie publică şi în politică, pentru că sunt domenii în care
trebuie să existe o competiţie. Cei mai buni câştigă şi doar
aşa judeţul Braşov poate avea un viitor mai bun din punct de
vedere politic şi administrativ. Implicarea e secretul”, a
precizat d. Adrian Veştea, preşedinte Consiliului Județean
Braşov.
Prima lecţie s-a derulat în data de 4 decembrie 2018,
ziua în care a avut loc şi lansarea oficială a proiectului, şi a
avut ca teme: administraţia publică locală şi judeţană şi turismul braşovean. În acest sens, elevii şi profesorii lor coordonatori, împreună cu membre ale A.F.A.F.C.I., s-au întâlnit cu preşedintele Consiliului Judeţean Braşov,
d. Adrian Veştea, şi ulterior, cu primarul municipiului Braşov, d. George Scripcaru.
„Este bine să vă doriţi să fiţi primari, consilieri locali sau să lucraţi în administraţia publică. Este
bine să vă doriţi să vă implicaţi în societate, pentru că sunteţi generaţia următoare care va contribui la
viaţa şi dezvoltarea oraşului. (...) Trebuie să ştiţi că pentru a dezvolta o comunitate este nevoie de trei elemente importante. Primul este infrastructura, în special de
transport, pentru că oamenii trebuie să poată să se mişte pentru
a face investiţii, pentru a crea plus-valoare şi pentru a munci. O
altă condiţie esenţială este sănătatea, pentru că fără sănătate
nu poţi munci şi nu te poţi dezvolta ca om. De asemenea, este
nevoie de educaţie, care să îţi permită să înveţi să faci lucrurile
bine, indiferent în ce domeniu vrei să activezi. Iar toate acestea
trebuie cuprinse într-o viziune, fără de care nu poate exista o
dezvoltare. Gândiţi-vă foarte bine la aceste lucruri, oriunde vă
vor duce paşii în viaţă şi oriunde veţi ajunge să trăiţi şi să munciţi“, le-a transmis primarul copiilor, vorbindu-le pe înţelesul lor.
În cadrul ambelor întâlniri, elevii au avut ocazia să-i urmărească pe cei doi edili şi prezentările acestora, în sediile unde activează, adică sala de plen a Consiliului Judeţean Braşov, respectiv sala de şedinţe a
Primăriei Municipiului Braşov; au adresat întrebări şi au primit răspunsuri pertinente; au făcut poze şi au
avut sentimentul că fac parte dintr-o comunitate căreia îi pasă de nevoile şi dorinţele lor.
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În continuare, elevii au avut ocazia să viziteze Centrul de Agrement din Poiana Braşov, unde au
îmbinat momentele de lucru cu cele de relaxare. Aici s-au împărţit aleator pe grupe de lucru, fiecare grupă
primind o temă din cele cinci menţionate, temă pe care o vor
studia şi o vor aprofunda în cadrul proiectului, sub coordonarea unei membre din A.F.A.F.C.I., şi pe care o vor prezenta într-o formă creativă în luna aprilie, celorlalţi elevi participanţi. De altfel, la finele lunii mai 2019, fiecare elev va scrie
un eseu cu tema: „Cum mă văd eu peste 10 ani”, iar aceste
lucrări vor fi publicate într-o broşură, prin care vor fi diseminate informaţii despre proiect.

Prin participarea la proiectul „Liderii de
mâine”, elevii vor cunoaşte în mod direct diferite
aspecte ce ţin de conducerea, organizarea şi
coordonarea

diferitelor

instituţii

reprezentative

pentru oraşul şi pentru judeţul în care locuiesc; îşi
vor forma opinii despre temele abordate şi vor fi
capabili să le susţină şi să-şi argumenteze alegerile;
îşi vor forma şi dezvolta abilităţile de comunicare,
de relaţionare şi colaborare în cadrul unui grup; îşi vor lărgi orizontul în ceea ce priveşte orientarea şcolară
şi profesională; îşi vor forma şi dezvolta abilităţile şi competenţele necesare unui bun lider şi/sau a unui
bun antreprenor, prin raportarea la modele reprezentative; vor conştientiza ce înseamnă să fie cetăţeni
implicaţi în viaţa comunităţii din care fac parte şi vor acţiona în consecinţă.
Elevii participanţi de la Liceul Teoretic „George
Moroianu” din Săcele fac parte din clasa a XI-a
A: Petecilă Andreea, Suru Denis, Pinţă Tiffany,
Ştefănoaia Mihaela, Popescu Maria, Tiron
Elisabeta şi din clasa a XI-a B: Molnar Cristina,
Mihăiescu Andreea, sub coordonarea doamnei
profesoare Bologa Casiana.
Prof. Bologa Casiana
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Lecția de poezie
Tu

Un simplu străin

Corpul tău şi pielea ta fină
mă ademenesc,
să încerc
în ochii tăi să mă înec.
Atunci, în alte vremuri
când mă ajutai să tac
prin flori de mac,
când atingerea lor te făcea să tremuri.
Timpul alunecă neîncetat,
e un vis călduros şi înghețat
a două inimi nebune.
În mintea mea te-ai blocat.

Prieten drag mi-ai fost odată,
Acum îmi ești doar un străin.
Între noi distanța-i încordata,
Suspinul nu mai e doar un suspin.

Varză Raluca, clasa a IX-a

Cu ochii-ți mari privind spre mine,
Descoperit-ai tulburări de oștiri.
Ma întreb cât vor mai ține?
Aceste lungi tăceri, lungi amorțiri.
Un gol imens. Fără regrete
Plecata-i fără urmă de regret.
Sunt singură luptând pe fronturi,
Tu-în alt loc, spre alte orizonturi
Dorvoș Alexandra,clasa a XII-a B

Noi doi și o umbrelă
Mergeai agale pe asfalt,
Pășind plăpând prin ploaie
Umbra-ți s-a îndepărtat.
Mi-ai lăsat doar o șoaptă,
De nor întunecat.
Te-am zărit din nou în depărtare
Fum de iubire, semn de întrebare,
Ca o muză-n lumea noastră.
Cine-mi va alina
Golul din suflet, tu oare?

Amară lună
Lună dulce, lună senină,
Niciodată nu ești plină.
Geana ta lângă mine se înclină,
Iubirea de doruri, suspină.
Toamna nu-i toamnă,
Iarna nu vrea sa mai vină.
Amară luna, tu ești de vina!
Anghel Andreea, clasa a XII-a B

Tu ești umbrela,
Dacă eu îți sunt norul.
Daca tu ești ploaia,
Eu îmi iau zborul.
Aripi albe-mi desfac,
Printre picuri de ploaie
Lacrimi îmi curg pe obraz.
Tu-umbrelă, eu-ploaie!
Anghel Andreea și Dorvoș Alexandra
clasa a XII-a B
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Icoana, parte din sufletul meu
Acest cerc de iconografie a început la noi în școală în urmă cu 4 ani, fiind îndrumați de către dna
profesoară Raluca Șerban. Din această grupă frumoasă fac parte 30 de copii minunați, atât băieți cât și fete.
Ora de iconografie se desfășoară vinerea de la ora 14,00 până la ora 16,30 într-o sală de clasă. În toți acești
ani am participat la diferite concursuri unde am câștigat și câteva premii, cum ar fi:
-premiul de la Sibiu, înmânat de Mitropolitul Laurențiu Streza;
-săptămâna din luna aprilie, petrecută la workshop-ul de iconografie din Schei (finalizată cu 4 icoane
realizate de elevii școlii noastre).
Înainte de începerea activității, cu toții spunem o rugăciune, apoi începem să pregătim cele necesare pentru
pictarea icoanelor.
În primul rând, trebuie să ne alegem desenul dorit, unul color și unul alb-negru, iar în funcție de
mărimea desenului ne vom alege sticla potrivită, pe care o vom spăla și degresa cu spirt. Pe urmă vom
pregăti emulsia compusă din: gălbenuș de ouă, apă și oțet. Această emulsie o amestecăm cu diferiți
pigmenți pentru a face o culoare lichidă.
Pentru a putea începe pictarea icoanei trebuie să așezăm desenul alb-negru sub sticlă, dar invers
față de cum este desenul original, care de obicei se face cu culoare neagră. După terminarea conturului se
continuă cu umbrele, adăugarea celorlalte culori și a foițeti de aur, respectând desenul original. În final se
pictează rama, se pune carton pe spatele icoanei și se prinde în ramă cu ajutorul cuielor.
Eu am învățat din acest curs de iconografie să am mai multă încredere în ceea ce pot face cu
mâinile mele și să am mai multă răbdare. De fiecare dată când mă duc acolo, mă încarc cu energie
pozitivă, deoarece toți suntem veseli, ne ajutăm reciproc și suntem prietenoși unul cu celălalt.
Denisa Nicoleta Agiurgioaii, clasa a VIII-a B
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SECȚIA MAGHIARĂ
Pe meleaguri dâmbovițene
Excursia şcolară, mult dorită şi îndrăgită de elevi, este cel mai bun prilej de a învăţa geografie şi
istorie, de a şti mai multe despre ceea ce înseamnă ţara cu bogăţiile şi frumuseţile ei naturale. Ținând
cont de aceste aspecte în data de 09, respectiv 16 noiembrie 2018 elevii din ciclul primar de la secția
maghiară au participat la o excursie organizată la Fabrica
de globuri de la Pucioasa și ansamblul de monumente
Curtea Domnească, incluzând Turnul Chindiei și Grădina
Zoologică din Târgoviște.
La primul obiectiv vizitat elevii au avut ocazia să
descopere lumea magică a sticlei, să observe atelierul de
suflat sticla. Cei doi meșteri le-au arătat diferite moduri de
prelucrare a sticlei, precum tehnica de fiolaj (prelucrarea
tuburilor de sticlă la flacăra cu gaz și oxigen).
După ce elevii au cunoscut principiile de bază ale acestui
meștesug, au participat la un atelier de decorare a
globurilor folosind aracet și sclipici, creând astfel propriul
lor design, iar roadele acestui atelier le-au putut lua acasă
sau chiar au putut cumpăra globuri decorate.
Al doilea obiectiv vizitat, Curtea Domnească, ne-a primit
maiestuoasă, încărcată de istorie. Am vizitat biserica și Turnul Chindiei, de unde am admirat priveliștea
din jur. La sfârșit am vizitat Grădina Zoologică, unde am observat animalele din diferitele colțuri ale
lumii, îmbogățindu-ne astfel cunoștințele din lumea animalelor.
Pe tot parcursul excursiei s-a menţinut buna
dispoziţie,

caracteristică ieşirii din spaţiul

convenţional al clasei.
Suntem bucuroși că am avut parte de o
asemenea experiență!

profesor învățământ primar Imbrea
Klára
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Activități extracurriculare – secția maghiară
Premii speciale
Anul școlar 2017-2018
Ciclul primar
Clasa pregătitoare
1.Concursul Tinere talente, secțiunea muzică, faza județeană
Bacsó Rebeka – premiul I
Pari Kinga – premiul al II-lea
Saszet Maya – premiul al III-lea
2. Concursul V idám V ersek V ersmondó V ersenye, faza județeană
Bacsó Rebeka – premiul al II-lea
3. Concursul de recitare Kányádi Sándor
Fekete Petra – premiul I – faza județeană
Premiul special – faza națională
4. Concursul de legende Legendák nyomában, secțiunea desen
Fejér Francisca – premiul I
Saszet Maya – premiul special
Clasa I
Concursul V idám V ersek V ersmondó V ersenye, faza județeană
Tamás Krisztina – premiul I
Dobos Norbert – premiul al III-lea
Concursul Tinere talente, secțiunea basme, faza județeană
Tamás Krisztina – premiul I
Kiss Renáta-Júlia – premiul al III-lea - secțiunea cântec
Clasa a II-a
1.Concursul V idám V ersek V ersmondó V ersenye, faza județeană
Fekete Magor – premiul I
2.Concursul de recitare Kányádi Sándor, faza județeană
Csukás Emese – premiul al III-lea
3.Concursul de legende Legendák nyomában, secțiunea desen
Fekete Magor – premiul al III-lea
4.Concursul de ortografie Fürkész, faza judeceană
Pari Lóránd – premiul I
5. Concursul de matematică Zrínyi Ilona, faza județeană
Fekete Magor – premiul al VI-lea
6.Concursul Tinere talente, secțiunea desen, faza județeană
Fekete Magor – mențiune
7. Concursul A ṣii cunoaṣterii, faza județeană
Sipos Antónia, premiul al III-lea
Máté Szidónia, mențiune
Clasa a III-a
1.Concursul de matematică Zrínyi Ilona, faza județeană și națională
Jámbor Szilárd – faza națională
Papp Andor-Zsolt – faza județeană
2.Concursul de ortografie Fürkész, faza judeceană
Ahmed Yasmine
3.Concursul de desen Legendák nyomában, faza județeană
Bartos Király Dávid
4.Concursul de basme, faza județeană
Czimbor Eduárd – premiul al II-lea
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Clasa a IV-a
1.Concursul de matematică Zrínyi Ilona, faza internațională – Ungaria, Kecskemét
Sipos-Gaudi Teodora
2.Concursul de matematică Brenyó Mihály, faza națională – Tîrgu Mureș
Nagy Csaba – premiul special
3.Concursul de recitare Kányádi Sándor, faza județeană
Papp Bernadett-Izabella – premiul al II-lea
4.Concursul de muzică Őszirózsa, faza judeceană
Papp Bernadett-Izabella – premiul al III-lea
5.Concursul de basme Mesék szárnyán, faza judeceană
Balázs Konrád – premiul I
Gábor Olivér - premiul I
Sipos-Gaudi Teodora - premiul I
Székely Brigitta - premiul I
6.Concursul de basme Mesék szárnyán, faza nacională, Oradea
Balázs Konrád
Gábor Olivér
Sipos-Gaudi Teodora
Székely Brigitta
7.Concursul de basme Kriza János, faza județeană
Jámbor Melinda – premiul al III-lea
8.Concursul de desen Legendák nyomában, faza județeană
Csiki Szabolcs – premiul I
Tóth Brigitta – mențiune

PREMII SPECIALE LA MATEMATICĂ
prof. Papp Ilonka
SZABÓ CSABA – clasa a VIII – a C
Premiul I la Concursul de Matematică „Zsidó Dónát” – faza județeană, a participat la faza națională
organizată la Sovata
Premiul I la Concursul de Matematică „Csillagszerző” – faza județeană și
Mențiune la faza națională organizată la Oradea
Premiul I la Concursul de Matematică „Zrinyi Ilona” – faza județeană
Premiul II la Concursul Interjudețean de Matematică organizat la Sighișoara
NAGY SZILVIA – clasa a V – a C
Premiul I la Concursul de Matematică „Zsidó Dónát” – faza județeană, a participat la faza națională
organizată la Sovata
Premiul I la Concursul de Matematică „Csillagszerző” – faza județeană și Premiul III la faza națională
organizată la Oradea
Premiul I la Concursul Interjudețean de Matematică organizat la Brașov
Premiul I la Concursul Interjudețean de Matematică organizat la Sighișoara
Mențiune la Concursul de Matematică „Zrinyi Ilona” – faza județeană
VAJDA MELINDA – clasa a V – a C
Premiul II la Concursul de Matematică „Zsidó Dónát” – faza județeană
Premiul III la Concursul de Matematică „Csillagszerző” – faza județeană
Mențiune la Concursul de Matematică „Zrinyi Ilona” – faza județeană
KORODI IZABELLA – clasa a V – a C
Pentru rezultatul foarte bun obținut la Concursul de Matematică „Zrinyi Ilona”
(împreună cu elevii Nagy Szilvia şi Vajda Melinda au obţinut locul I. pe echipe la Concursul de
Matematică „Zrinyi Ilona” – faza județeană

38

Rezultate obţinute cu elevii din clasele V-VIII la limba şi literatura maghiară, istoria şi tradiţiile
minoriţii maghiare

Concursul

Numele elevului/elevei

Premiul obţinut (faza
judeţeană)

1.Concurs naţional de interpretare balade și
basme populare Kriza János(cls. P-XII)

1.Kis Rodé (cl. a VI.)

I. ( a participat le faza
naţională, primind o
menţiune)
II.
I. ( a participat la faza
naţională, a primit
premiu special)
II.
III.
I. (a participat la faza
naţională)
Menţiune
I.(participare faza
naţională)
I.(participare faza
naţională)
I.

2.Olimpiada națională de limba și
literaturamaghiară maternă Mikes Kelemen
(cls.V-XII)

2. Csukás Anikó (cl.a V.)
1. Vajda Melinda (cl. a V-a)
2. Nagy Szilvia (cl a V-a)
3. Csukás Anikó (cl a V-a)
4. Kovács Renáta (cl a VII-a)

3.Olimpiada națională la Istoria și tradițiile
minorității maghiare din România (cls. VI-VII)

5. Szörnyi Dalma
1. Kis Rodé (cl a VI-a)
2.Szörnyi Dalma(cl a VI-a)

4.Concurs național de ortografie Simonyi
Zsigmond (cls. V-VIIII)
5.Concurs naţional de recitări V idám V ersek
Versmondó Versenye
(cls. P-VIII)

1. Nagy Szilvia(cl a V-a)
1. Csukás Anikó (cl a VI.a)

I.(participare faza
naţională)

Disciplinele: Limba şi literatura maghiară, Istoria şi tradiţiile minorității maghiare
din România
prof. Fekete Magda
Unitatatea Olimpiada /
şcolară
concursul şcolar

Liceul Teoretic
George Moroianu

Clasa Participanţi Participanţi Participanţi
la nivel
la nivel
la nivel
local
judeţean
naţional

1.Concurs naţional de
interpretare balade și basme
populare Kriza János(cls. PXII)
2. Olimpiada națională de
limba și literatura maghiară
maternă Mikes Kelemen
(cls.V-XII)
3.Olimpiada națională la
Istoria și tradițiile minorității
maghiare din România (cls.
VI-VII)

VI.-a

4

4

1

V- VIII 9

9

2

VI.-VII. 4

4

2

Concurs național de
ortografie Simonyi Zsigmond
(cls. V-VIIII)

V.-VIII. 6

6

0

Concurs naţional de recitări
Vidám Versek Versmondó
Versenye
(cls. P-VIII)
Concurs de recitare Fától-fáig
KÁNYÁDI SÁNDOR(cls. PVIII)
Concurs naţional Mesék
szárnyán cl. V.-VI.

V- VIII. 4

4

1

V-VIII

1

1

1

V- VI.

8

6

2
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Punți între școli înfrățite
În anul 2008 s-a încheiat acordul de parteneriat între Şcoala Generală Baptistă „Kossuth Lajos” din
Kisújszállás, Ungaria și Liceul Teoretic „George Moroianu” din Săcele.
Proiectul are drept scop schimbul de experiență între cele două școli partenere, în vederea stabilirii unor relații de colaborare pe termen lung de care să beneficieze
elevii celor două școli.
Obiectivele agreate de ambele instituții sunt:
•

cunoașterea specificului vieţii din ţări diferite;

•

cultivarea dragostei faţă de locul natal, faţă de pitorescul şi

istoricul ţării;
•

găsirea unor modalităţi variate de exprimare a gândurilor şi

sentimentelor privitoare la anumite teme de interes comun
(creaţii literare sau plastice şi de abilităţi);
•

desfăşurarea unor activităţi educative în comun, la fiecare dintre şcolile implicate în proiect;

•

consolidarea relațiilor de colaborare între cele două școli, pentru proiecte comune viitoare.
Anual s-au derulat vizite în condiții foarte bune. Elevii școlii noastre și cei maghiari au pregătit și au

susținut, în fața colegilor din țara gazdă, prezentări ale școlilor din care provin, ale țării de origine, dar și
ale unor repere culturale naționale. De asemenea, au fost organizate lecții demonstrative în fiecare dintre
cele două școli, a fost asigurat, de profesori de specialitate, schimbul de informații privind curricula și organizarea examenelor naționale. În afara școlii, cu acordul celor două consilii de administrație, au fost organizate vizite la obiective turistice de interes din zona școlii gazdă. Pe toată perioada mobilității, elevii
oaspeți au fost găzduiți de familiile copiilor implicați în proiect din țara gazdă. Așadar, părinții au fost și ei
parte a proiectului, chiar una foarte importantă. Au participat la organizarea și desfășurarea programului în
școală, au avut o grijă, dar și o bucurie în plus, un alt copil care a avut nevoie de atenția lor. Fiecare familie
a avut libertatea să aleagă locul și modalitatea în care să-l facă pe micul oaspete să se simtă cât mai bine.
Rezultatele acestor vizite sunt vizibile și foarte
importante: acordul de parteneriat este prelungit pe
perioadă nedeterminată, s-au închegat relații de prietenie între copii, între profesori, dar și relații stabile de colaborare între cele două instituții. Au fost
realizate expoziții, prezentări PowerPoint cu activitățile desfășurate, precum și portofolii ilustrative cu
fotografii și documente din timpul proiectului.
Anii au zburat și anul acesta am sărbătorit zece ani
de colaborare și de prietenie. Sperăm să ne
bucurăm în continuare de un parteneriat de success.
profesor Gábor Kinga
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FRUMUSEȚEA TOAMNEI PRIN CREAȚIILE
ELEVILOR
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PROIECT ARTISTIC
VOIEVOZI ȘI REGI AI ROMÂNIEI
Coordonator Butu Andreia
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