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Anchetă:  
 

„Copiii din ziua de azi...” 

 Propunem, la sfârșitul acestui an școlar, un moment în care să 

reflectăm asupra unuia din clișeele referitoare la copii. Este generația 

actuală una inferioară? În general, există tendința de a bagateliza calitățile 

tinerelor generații. Adulții compară copiii de azi, afirmând, deseori că „pe 

vremea lor se făcea carte” sau că „ ei învățau, nu ca cei de acum” și alte 

asemenea opinii. Există această prejudecată conform căreia educația în 

trecut era mai eficientă. Evident, societatea evoluează, școala ar trebui să 

evolueze și ea, să se adapteze noilor nevoi pe care le au copiii. Ce părere 

aveți despre ideea pe care am supus-o dezbaterii? Cum vedeți copiii zilelor 

noastre? Sunt, într-adevăr, ei inferiori copiilor de acum 10-20-30 de ani? 

Sau este o iluzie, expresia unui complex al îmbătrânirii?   

 

Domnul director și profesor de istorie  Munteanu Gheorghe: 

 La întrebările dumneavoastră ar merge un citat din...contemporanul nostru Socrate (469 Î.H-399 

Î.H): „Copiii din ziua de azi iubesc luxul. Nu au maniere, disprețuiesc autoritatea și dovedesc lipsă de 

respect față de bătrâni. Nu se mai ridică în picioare când oamenii în vârstă intră în încăpere. Își contrazic 

părinții, mănâncă în grabă delicatesele la masă, stau picior peste picior și 

sunt tirani cu profesorii. Tinerii din ziua de azi nu se mai gândesc decât la 

ei înșiși. Nu au pic de respect pentru părinți sau persoane în vârstă. 

Vorbesc ca și cum ei înșiși ar ști totul și ceea ce noi considerăm înțelep-

ciune este lipsit de relevanță pentru ei. Cât despre fete, sunt lipsite de 

modestie și nefeminine în limbaj, comportament și îmbrăcăminte”.  

 Iată, nimic nou sub soare! Acum aproape 2500 de ani, marele 

filosof se „plângea” de-aceleași lucruri de care se plâng mulți dintre cei de 

astăzi. Evident, generația de azi nu este inferioară celor care au precedat-o. 

Dimpotrivă, este mai informată, mai evoluată, iar noi, adulți– părinți– edu-

catori nu ținem întotdeauna pasul cu ea. În toate timpurile a existat această 

prejudecată, cum că generația noastră a celor acum adulți, a fost una mai bună, superioară celei de azi. 

Depinde de noi, de puterea noastră de a ne adapta nevoilor acestei generații și celor care vor veni dacă 

vom avea tineri educați, respectuoși, dornici de cunoaștere.  
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 În vremea copilăriei și adolescenței mele se făcea carte scrisă, dar a spune că astăzi nu se face 

înseamnă că noi, ca profesori, n-am evoluat. A fi dascăl înseamnă, într-un fel, să mergi odată cu timpul sau 

chiar înaintea lui. Pentru că ei, copiii zilelor nostre, au vise, speranțe, dorințe asemănătoare copiilor din 

toate timpurile. În măsura în care uităm de unde am plecat și cine am fost, vom îmbrătâni înainte de 

vreme. Deci să ne străduim să ținem pasul cu viitorul și să recunoaștem că tânăra generație are calități și 

defecte, așa cum și noi și cei de dinaintea noastră au avut. Important e să vrem să știm de ce, pentru ce, 

cum, „contrazicându-l” în felul acesta pe marele Socrate, al cărui paradox „Știu că nu știu nimic” trebuie 

tradus ca o datorie a fiecăruia de a dori continuu să învețe, să se perfecționeze, să nu stea blocat înăuntrul 

certitudinilor rigide și artificiale. Dacă noi, adulții, vom face aceste lucruri, tânăra generație va fi așa cum  

ne-o dorim: mai bună, mai frumoasă, mai educată, iar noi vom îmbătrâni mai încet, mai puțin. Am 

încredere în viitorul copiilor noi, al nepoților noi, al elevilor mei de ieri, de azi și de mâine. 

 

Domnul profesor de limba și literatura română Nicolae Munteanu: 

 Generația digitalizată a zilelor noastre este altfel, la fel ca școala în 

săptămâna omonimă. Gradele de comparații de genul „inferior”, „la fel” sau 

„superior” nu par a fi adecvate. Categoric generația actuală nu mai citește la fel de 

mult pe cît o făcea generația anilor '80 - '90 (să zicem aleatoriu), dar nici 

programa școlară, nici exigențele examenelor finale de atunci nu se pot compara 

cu cele de acum. Eficiența educației se măsoară prin competențe calitative, nu 

cantitative. Societatea evoluează inevitabil, iar „generația digitalizată” a depășit 

de mult complexul îmbătrînirii. Mai curînd sistemul educațional din care acești 

copii fac parte este anchilozat, îmbătrînit și nereformat. Inadaptat cerințelor și nevoilor acestei generații. 

Domnul profesor de limba și literatura română Viorel Nicolau: 

1.Este generația actuală una inferioară?  

R: În niciun caz. Generația actuală este mai dotată decât cele de acum câteva 

decade (cu sensul de decenii), cel puțin prin ceea ce reprezintă zestrea genetică. 

Apoi, nivelul de dezvoltare a societății de astăzi - în care copiii contemporani se 

formează ca persoane - este în mod cert mai dezvoltat (tehnologic, ca emancipare, 

ca mentalități care tind spre distrugerea prejudecăților, etc) 

2. Sau este vorba, mai degrabă de o prejudecată?  

R: Bineînțeles că este vorba de o prejudecată. Nicio generație nu cred că poate 

deține nivelul de obiectivitate necesar unei astfel de evaluări (privind superioritatea/inferioritatea față de 

antecesori). 

3. Era mai eficientă educația în trecut? 

R: Poate pentru societatea respectivei epoci. Pentru ce se întâmplă azi, nu cred. 
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4. Erau copiii mai educați și mai cooperanți? 

R: Există posibilitatea să fi fost ceva mai cooperanți, însă principalul mobil al acelui tip de 

comportament, este posibil să fi fost constituit de principiul coerciției și cel al fricii. 

5. Cum vedeți copiii zilelor noastre?  

R: Problematici: mult mai potenți pentru evoluție, dar și mult mai distrași/coruptibili de tot ceea ce îi 

înconjoară (mai cu seamă de ceea ce este legat de excese; tot felul de excese). 

6.Sunt, într-adevăr, ei inferiori copiilor de acum 10-20-30 de ani?  

R: Nu sunt inferiori, am dat două argumente mai sus (cel din genetică, dar și cel cu nivelul de dezvoltare 

a societății, mentalității, etc.) 

 

 
Doamna profesoară de limba engleză Bâlbâe Cezarina: 

 

 În primul rând, consider  abordarea  comparației oarecum lipsită de 

relevanță. Generațiile sunt diferite și modul lor de a se raporta la valori, 

aparent universale, se schimbă. Iar tinerii, indubitabil, se adaptează mai 

repede și mai ușor la schimbare.  

 Ne dorim copii independenți? Atunci vom accepta lipsa lor de 

supunere. Vrem tineri cu capacitate de judecată și elocvență? Vom asculta, 

deci, ce au de zis. Încurajăm spiritul civic sau grija față de mediu? Hai să nu 

o facem doar din cărți, ci să îi lăsăm să trăiască experiențe autentice. 

Încurajăm empatia și respectul? Vreau să cred că noi, profesorii, suntem 

primii care încearcă să îi înțeleagă, înainte de a le da lecții. 

 Cred că sunt într-o oarecare măsură invidioasă pe modul în care abordează anumite situații, pe 

rapiditatea și creativitatea cu care găsesc și aplică soluții micilor sau marilor probleme din viața lor :) Pot 

spune, însă, cu toată seriozitatea, că îmi plac tinerii din ziua de azi și cred că le datorez o bună parte din 

energia pe care o am și din inspirația de a trăi frumos. 
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„SUNT UN COPIL RĂSFĂŢAT ?” 
 
 

CAUZELE  CARE  DETERMINĂ CREŞTEREA UNUI COPIL RĂSFĂŢAT 
 

 Iată care sunt cele mai frecvente 10 greşeli pe care le fac părinţii, permiţând copilului să devină 

răsfăţat. Dacă vă recunoaşteţi comportamentul în unele dintre ele, trebuie să ştiţi că niciodată nu este prea 

târziu să schimbaţi lucrurile. 

 

Faceţi din copil centrul Universului 

 Făcând din dorinţele copilului priorități 

în orice situaţie, îl învăţaţi că lumea se învârte 

în jurul lui. Puteţi evita asta învăţând copilul să 

ia în considerare nevoile şi dorinţele celorlalţi, 

spune medicul Susan Buttross: „Copiii trebuie 

să înţeleagă că trebuie să primeasca şi să ofere. 

Când ştiu numai să primească, tind să devină 

frustraţi“.  

 Medicul Barton Schmitt susţine că cele mai multe greşeli ale părinţilor sunt cauzate de faptul că nu 

ştiu să facă diferenţa între a le acorda copiilor atenţia necesară şi răsfăţ. „În general, a-i acorda copilului 

atenţie este în beneficiul lui. Însă îi poate dăuna atunci când aceasta îi este acordată în exces şi în 

momentele nepotrivite”. Specialistul precizează că atenţia excesivă este cea care intervine în momentele 

când copilul învaţă să facă ceva de unul singur sau să îşi gestioneze o frustrare. Greşit este şi să reacţionezi 

de îndată ce copilul o cere, dacă solicitarea lui nu e decât un moft, spune specialistul. „A-i arăta atenţie 

imediată atunci când eşti ocupat sau de îndată ce face o criză este un lucru nepotrivit, pentru că în felul 

acesta el nu va învăţa să aştepte”.  

  Cel mai des, răsfatul este generat de laudă: familia are grijă ca puiului să i se întipărească bine în 

minte că este cel mai frumos şi cel mai deştept copil întălnit până acum. 

 

Ignorarea comportamentului pozitiv 

 Ca părinţi ocupaţi şi foarte ocupaţi ce suntem, este posibil să nu observăm când copiii se joacă în 

linişte în colţul lor sau când se feresc singuri de pericole ori probleme. “Dacă nu le arătaţi niciodată ca 

sunteţi mulţumiţi de ceea ce fac, rataţi ocazia de a consolida importanţa comportării lor pozitive” declară 

Karp. 

 

Recompensaţi din greşeală comportamentul negativ 

 Karp considera că mulţi părinţi fac greşeala ca simultan să ignore comportamentul pozitiv şi să-l 

răsplătească din greşeală pe cel negativ. Dacă daţi atenţie copiilor numai când miorlăie şi plâng, le 

transmiteţi mesajul că doar prin crize şi plâns pot să vă atragă atenţia. 
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Nu reusiţi să impuneţi limite clare de comportament 

 “Dacă nu stabiliţi şi consolidaţi reguli de bună purtare, este foarte posibil să creşteţi un copil 

nepoliticos, necooperant şi lipsit de respect faţă de cei din jur”, consideră Buttross. Karp adaugă că prin 

natura lor, copiii mici sunt necivilizaţi, iar o parte din sarcinile dumneavoastră de părinte este să-i învăţati 

să se poarte în societate: să aibă răbdare şi să-i respecte pe ceilalţi. 

 

Nu sunteţi consecvent în aplicarea regulilor 

 “În timp ce unii părinţi nu reuşesc să stabilească limite de comportament, alţii stabilesc reguli slabe 

sau inconsistente”, spune Karp. Asta se întâmplă când îi spuneţi copilului „Nu face cutare lucru“, dar tot îi 

permiteţi să facă acel lucru. Exemplu: permiteti copilului mai mare să-şi încalce ora de culcare atunci când 

nu mai aveţi energia să luptaţi cu el pentru a o respecta. Dacă nu sunteţi consecvenţi asupra regulilor pe 

care le impuneţi, îi transmiteţi copilului mesajul că, de fapt, acele reguli nu sunt atât de importante. Şi, 

desigur, ceea ce doriţi să invăţaţi copilul este exact opusul! 

 La fel se întâmplă în lipsa unor reguli clare pe care copilul să ştie că trebuie să le respecte. „Orice 

ezitare a părintelui este imediat speculată de copil, iar perpetuarea unui comportament inconsecvent îl va 

face pe acesta să testeze la nesfârşit limitele părintelui”, explică psihologul Maria Oprea. 

Mulţi părinti se compară cu proprii copii şi se gândesc să le ofere tot ce lor le-a lipsit în copilărie: “Eu n-

am avut la vârsta lui, lasă-l să se bucure”. Astfel, copilului îi sunt trecute cu vedere multe fapte în ideea ca 

acesta să aibă o copilarie frumoasă.  

Răsfăţul apare şi dacă copilul este îngrijit de mai multe persoane. Bunici, unchi, mătuşi sau alte rude, toţi 

au concepţii diferite de creştere şi educare. Cu cât există mai multe persoane cu autoritate, cu atât mai mult 

“lantul” se va rupe şi cineva va ceda.  

 

Alegeţi lupte pe care nu le puteţi câştiga 

 „Puteţi duce bătălia de a nu-i da copilului bomboane înainte de masă“, declara Karp, deci regula 

„fără bomboane“ merită întărită. Dar sunt multe alte standarde mai greu de impus: cum ar fi să determinaţi 

copilul să mănânce mazăre.  

 

„Copiii pot pur şi simplu închide gura sau pot scuipa mâncarea“, arăta Karp. În astfel de cazuri, sunteţi 

condamnat să pierdeţi lupta înainte de a incepe.  

Şi, din nefericire, consecinţele unor astfel de bătălii pierdute se întind mult mai departe de mazărea 

aruncată – ducând bătălii pe care nu le puteţi câştiga le arătaţi copiilor că vă pot sfida şi pot scăpa 

nepedepsiţi. 

 

Nu trageţi copilul la răspundere pentru greşelile lui 

 “Refuzând să trageţi copilul la răspundere când face o greşeala, îi transmiteţi mesajul că nu a greşit 

deloc”, consideră Buttross.  
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Astfel, copilul învaţă să dea vina pe alţii oricând apar probleme. Dimpotrivă, trebuie să vă învăţaţi copilul 

că este important să-şi asume responsibilitatea pentru ceea ce face şi să folosiţi reguli ferme, pentru a-l 

ajuta să facă doar ceea ce este corect. 

 

Îi oferiţi copilului daruri din motive greşite 

 “Ceea ce îi cumpăraţi copilului nu este atât 

de important ca motivul pentru care o faceţi”, 

consideră Peters. Ea avertizează părinţii asupra 

pericolului cumpărăturilor „nerezonabile“, cum ar fi 

să-i cumparaţi copilului altă bicicleta deoarece s-a 

plictisit de cea pe care i-aţi cumpărat-o acum câteva 

luni. 

 
“Altă greşeală comună este să faceţi cumpărături din 

cauza sentimentului de vinovăţie”, spune Karp. Când copilul se întristează sau spune „Esti cea mai rea 

mamă din lume“, nu este momentul să-i luaţi un cadou. Permiţându-i copilului să vă manipuleze nu-i faceţi 

un bine. Poate că va primi ce-şi doreste, dar bucuria lui va fi mai mică ştiind ca aţi cumpărat cadoul fiindcă 

a insistat el.  

Psihologii avertizează că educaţia permisivă care determină răsfăţul excesiv este generată şi de frustrările 

părinţilor. „Ei suferă că nu pot petrece suficient timp cu copiii, iar atunci când sunt în prezenţa lor le 

satisfac toate poftele şi capriciile, crezând că astfel suplinesc lipsa”, arată psihologul Maria Oprea.  

 

Cedaţi crizelor de furie ale copilului 

 Faptul că vă înmuiaţi când copilul face o criză de furie este o forma extremă de a-i răsplăti 

comportamentul negativ. Îi dovedeşte că poate obţine orice făcând crize – şi nu aşa merg lucrurile în lumea 

reală. „Dacă dumneavoastră ca adult faceţi o criză, vi se întamplă lucruri rele“, subliniază Peters. 

Deşi vulnerabili şi inocenţi, micuţii au capacităţi uriaşe de manipulare pe care învaţă să le exploateze din 

primii ani de viaţă. Astfel, lipsa unei atitudini ferme din partea părinţilor riscă să transforme relaţia în una 

de tip „care pe care”.  

 

Chiar dumneavoastră vă purtaţi ca un copil răsfaţat 

 „Modul în care interacţionaţi cu familia serveşte ca model pentru modul în care copilul se va purta 

cu alţii. Dacă vă văicăriţi şi vă plângeţi în faţa copiilor, ei vor copia modelul““, spune Karp. Proverbul 

„aşchia nu sare departe de trunchi“ este adevărat, deoarece copiii fac ceea ce faceţi dumneavoastră, nu 

ceea ce spuneţi. 

                                             PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR,                                         

            MIHAI VICTORIA 
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Un workshop în Șchei 

și 

contactul cu o colectivitate 
 

 Fiind anul omagial al satului românesc am avut ocazia să participăm împreună cu doamna profesor-

coordonator Raluca Șerban, al atelierului de iconografie ‘Sfinții Arhangheli’ din Săcele la un workshop pe 

această temă. Acolo am pictat icoane noi, le-am finalizat pe cele vechi alături de alți artiști talentați și am 

avut oportunitatea de a învăța unii de la alții. 

              Un lucru care ne-a deschis ochii înspre adevărata noastră valoare a fost modul în care am putut 

învăța alți oameni arta iconelor pe sticlă, modul în care persone mature erau fascinate de măinile noastre și 

invățau de la noi cu frica omenească de a greși. Aici am învățat că nimic din lucrurile lumești precum 

vârsta, imaginea sau locul de unde vii nu pot influența adevărata valoare, cea spirituală. 

                Am cunoscut oameni buni, ce ne-au primit în familia lor și ne-au privit cu bunăte și înțelegere. 

Poate că aceasta a fost și lecția pe care a trebuit să o primim, aceea că pe acest pământ există oameni buni 

care ne vor primi cu brațele deschise, Dumnezeu ajungând la noi prin inimile lor. 
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 A fost una dintre primele dăți în care am fost primiți într-o colectivitate ca aceasta și am văzut 

pentru prima oara cum este să simți că aparții unui loc ce nu are nimic de a face cu o clădire sau o bucată 

de pământ pe care o poți vedea. Ce am găsit la atelierul fundației „Tinerii din ziua de azi” a fost acasă, a 

fost o uniune spirituală cu ceea ce înseamnă să fim oameni.             

            Autoarea mea preferată, Cassandra Clare, spunea că această “scânteie creatoare” a oamenilor îi 

face demni de a fi protejați de ceruri, ceea ce ne dă o șansă de a explora binele divin la niveluri înalte. Între 

acei oameni am putut vedea, în fiecare zi de lucru cum scânteia creștea într-o flacără ce făcea opusul 

arderii: dădea viață figurilor din spatele sticlei noastre, în ridurile lemnului, in ceară și în acul ce muncea în 

pădurea pânzei albe. 

              Nu am fost singurii copii, dar toți am fost reprezentanții icoanelor pe stclă. Adulții au lucrat 

icoane pe lemn, eleve mai mari au decorat ouă cu ceară, o doamnă a lucrat in lemn cele mai frumoase 

linguri pe care le-am fi putut vedea iar doamne au cusut saculeți si au țesut covorașe.  

              Toate aceste mici simboluri ale satului românesc parcă au readus dintr-un tărâm învecinat morții 

atmosfera aceea bătrânească, nobilă, aceea în care omul privea pădurea și vedea o mamă, nu materie 

primă. 

                Fiecare a avut impedimentele lui, rame întunecate, vopsea prea puțină, timp ce trece și 

argumente contradictorii. Frumusețea stă în călătorie iar acest drum ne-a dus în ziua vernisajului când 

rezultatul, aranjat pe perete a încoronat amintirile devenite plăcute cu multe zâmbete și poze. Am ascultat, 

de asemenea, cuvintele preoților de la care am învațat secrete ale pictorilor din toate timpurile, secrete prin 

care vom deveni noi înșine mai buni. 

               Toată aceasta experiență la atelierul asociației “Tinerii din ziua de azi” ne-a adus o mare 

contribuție spirituală, înțelegând valoarea unei comunități și mulțumirea interioara adusă de împărtășirea 

unei pasiuni.          

      CERCUL DE ICONOGRAFIE, 

      COORDONATOR PROF. ȘERBAN RALUCA                    
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Parteneriate: 
 

Concursul Interjudețean Respectă Limba Română 

Ediția 2019 

 

 De câțiva ani, Liceul Teoretic George 

Moroianu colaborează cu Școala Gimnazială Nr 6, 

Iacob Mureșianu din Brașov, având elevi participanți 

la Concursul Interjudețean Respectă Limba Română, 

organizat de doamnele profesoare Mihaela Stan și 

Roxana Ionescu. Anul acesta, ne-au reprezentat cu 

succes la concurs elevi de la ciclul primar, coordonați 

de doamna profesoară pentru învătământul primar 

Dragomir Adriana, dar și elevi de gimnaziu, 

coordonați de doamnele profesoare Gabor Kinga și 

Tătăruș Diana.  

 Concursul a avut două etape (faza pe școală și 

faza județeană) și a testat diverse cunoștințe de limbă, de dificultate medie și sporită, prin itemi grilă. 

După etapa I, s-au calificat doi elevi la ciclul gimnazial și patru de la ciclul primar, iar la etapa a II-a, 

punctajele au au adus premii și mențiuni pentru cinci participanți, care au obținut punctaje între 86 și 

92 puncte. Elevii care s-au remarcat în cadrul acestui concurs deja popular sunt: Nedelcu Paul, Boboc 

Anastasia, Popovici Tudor, Susanu Laura din clasa a IV-a și Solcan Tudor și Vajda Melinda din clasa 

a VI-a.  

 Pentru pregătire, elevii au rezolvat subiecte din anii anteriori, folosind ca reper Dicționarul 

Ortografic și Ortoepic al Limbii Române (DOOM) care consemnează forme corecte de plural, aspecte 

de despărțire și silabe, excepții lingvistice, norme de ortografie și punctuație etc. A fost o muncă 

serioasă, pentru care elevii s-au mobilizat exemplar. 

 Îi felicităm pe participanți și le dorim ca la anul să obțină punctaje mai mari! 

        Prof. Tătăruș Diana 
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Concursul interjudețean pentru minorități  

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! 
 

 

 Aflat anul acesta la a șaptesprezecea ediție, concursul interjudețean Carte frumoasă, cinste cui te-a 

scris! este un concurs de limbă română adresat minorității maghiare. Deși abia în 2019 am aflat despre el, 

am format o echipă de cinci eleve, de la secția maghiară și le-am însoțit, în data de 10 mai, la Liceul 

Marton Aron, din Miercurea Ciuc. Au participat elevi din Harghita, 

Covasna, Mureș și Brașov. Concursul propriu-zis a constat într-o 

probă scrisă, bazată pe înțelegerea textului, vocabular și creativitate.  

 Clădirea în care funcționează liceul este impresionantă, iar 

sala festivă are niște vitralii imense. Atmosfera a fost foarte plăcută, 

iar gazdele au organizat ireproșabil evenimentul. Surpriza a fost să 

aflăm că trei din cinci eleve au obținut premii, mai ales având în 

vedere că ne aflam la prima participare. 

Astfel, Vajda Melinda, din clasa a VI-a C (profesor coordonator 

Gábor Kinga) a luat premiul I, Șipoș- Gaudi Teodora din clasa a V-a 

C (profesor coordonator Beldea Camelia) a obținut premiul II, iar 

Sturza Andreea din clasa a VII-a C (profesor coordonator Tătăruș 

Diana) a primit mențiune.  
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 Finalitatea acestui concurs a fost o 

excursie la București. Elevele noastre, însoțite 

de doamna director adjunct Gábor Kinga, și-au 

primit cadourile și diplomele în somptuoasa 

clădire a Guvernului României. Tuturor 

participanților și profesorilor coordonatori li s-

au oferit diplome de participare. Este un 

consurs la care cu siguranță școala noastră va 

mai participa și în anii următori! 
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Din activitățile ansamblului SIPIRKA 

 

 „Dacă nu respecţi valorile neamului, care sunt identitatea ta în lume, ce să respecţi? Dacă nu 

respecţi tradiţia, care e legătura ta cu trecutul, e rădăcina ta puternică, cum să mai ai pretenţia să 

rezişti în faţa prezentului şi viitorului?” (Iustin Pârvu) 

 Ansamblul de jocuri populare străvechi ceangăiești ”Sipirka”, înființat în 2016, prin activitatea sa 

urmărește promovarea valorilor culturii tradiționale locale, a jocurilor străvechi, a portului ceangăiesc, 

precum și creșterea prestigiului școlii. 

 Membrii ansamblului sunt elevii claselor pregătitoare- a IV-a de la secția maghiară, cuprinzând un 

număr de 11 fete și 10 băieți, schimbându-se periodic. Ei sunt coordonați de doamnele învățătoare Balázs 

Rita și Szitás Mária. 

 Costumele  autentice portului popular ceangăiesc pentru fete și băieți au fost confecționate și 

decorate cu țesături cu motive tradiționale cu o adevărată măiestrie de maeștrii portului popular local (d-na 

Czimbor Izabella și d-na învățătoare Köpe Ilona). Aceste costume au fost create din fondul comitetului de 

părinți al secției maghiare, respectiv din sponsorizări. 

 Ansamblul ”Sipirka” și-a prezentat repertoriul în fiecare an de la înființare în cadrul diferitelor 

evenimente culturale locale (Zilele Sfântului Mihai, Festivalul Culturii din Țara Bârsei- Terra Barcensis) și 

în afara localității (la Brașov, la Gherla).  

De fiecare dată membrii acestui ansamblu au dat dovadă de dragoste față de jocurile, cântecele străvechi 

ceangăieși. 

Spectacolul lor a fost întotdeauna încununat cu 

succes, aprecieri, aplauze și premii. 

 Din acest an școlar ansamblul  de jocuri 

populare ceangăieși este acompaniat de  un cor de 

copii și doi instrumentiști (Molnár Károly și Rácz 

Csaba), ceea ce  ridică  nivelul calității 

spectacolului. 

 În data de 6 aprilie 2019, Ansamblul 

”Sipirka” a participat la festivalul interetnic – 

Comoara Etno, ediția a X-a organizat de ISJ 

Brașov, Centrul Cultural ”Reduta”, Palatul Copiilor 

și Elevilor Brașov, Coresi Shopping Center și 

Școala Gimnazială nr.9 Brașov. 

 În cadrul acestui eveniment elevii liceului, 

membrii Ansamblului ”Sipirka”, au obținut 

Premiul II. 

   Felicitări! 

 Prof. învățământ primar Szitás Mária 
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SPORTUL - O PASIUNE 
 
 

 ,,Cea mai bună şi rapidă metodă de a învăţa un sport este să urmăreşti şi să imiţi campionii.’’ 

Jean-Claude Killy 

 Iniţiatorii Concursului sportiv ,,Pentatlon pentru clasele I-IV‘’, reprezentanţii Editurii Napsugár din 

Cluj-Napoca, şi-au propus eliminarea modului de viaţă sedentar din zilele copiilor noii generaţii. După 

cum remarcăm şi noi, aceştia îşi petrec zilnic mult timp în faţa micului ecran şi al diferitelor gadgeturi, 

pierzându- şi interesul pentru mişcare, sport, timp petrecut în aer liber. Iar ,,un sportiv adevărat e un 

cavaler în toate manifestările vieţii.’’ Liviu Rebreanu. În concluzie merită această încercare, merită efortul! 

În data de 30 martie 2019, în sala de sport a liceului nostru, sub coordonarea doamnei director Gábor 

Kinga şi a doamnei învăţătoare Balazs Rita s-a desfăşurat pentru a doua oară faza judeţeană a Concursului 

sportiv ,,Pentatlon pentru clasele I-IV ”. 

La concurs au participat 60 de elevi,  toţi elevi din clasa a III-a, concursul fiind organizat special pentru 

grupa lor de vârstă. Aceştia au fost însoţiţi de cadre didactice,  profesori pregătitori, ei constituind şi 

membrii juriului.  

 Echipele alcătuite din câte patru elevi au sosit din patru şcoli ale judeţului Braşov: Colegiul 

Naţional ,, Áprily Lajos’’ ( cu 7 echipe), Şcoala Gimnazială nr. 15 (cu 3 echipe) , Şcoala Gimnazială Teliu  

(cu o echipă) şi Liceul Teoretic ,, George Moroianu’’ (cu 4 echipe).Echipele aveau de parcurs cinci probe: 

Proba 1: Alergare pe pista cu obstacole 

Proba 2: Aruncare la ţintă cu mingea de 

oină 

Proba 3: Săritură în lungime de pe loc 

Proba 4: Echilibristică pe banca de 

gimnastică 

Proba 5: Alergare cu ştafetă 

Clasamentul final s-a obţinut după 

totalizarea punctelor obţinute la fiecare 

probă, pe primele şase locuri echipele 

clasându-se astfel: 

Locul I.: Echipa  ,, SZATURNUSZ’’ de la Şcoala Gimnazială nr. 15, prof. pregătitor Szász Edit 

Locul II.: Echipa  ,,VILLÁMCSAPAT’’ de la Liceul Teoretic ,, George Moroianu’’,  prof. pregătitor 

Szitás Mária 

Locul III.: Echipa  ,,KOPONYÁK’’de la Colegiul Naţional ,, Áprily Lajos’’ , prof. pregătitor Kósa - 

Székely Enikő 

Menţiune.: Echipa  ,,FARKASOK’’de la Colegiul Naţional ,, Áprily Lajos’’,  prof. pregătitor Soos Anna - 

Mária 
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Menţiune.: Echipa  ,,FÉNYSZÍN’’de la Liceul Teoretic ,, George Moroianu’’ , prof. pregătitor Szitás 

Mária 

Premiul special:,, SASOK’’de la Colegiul Naţional ,, Áprily Lajos’’ , prof. pregătitor Soos Anna- Mária 

Premiul special:,,TITÁNOK’’de la  Şcoala Gimnazială nr. 15 , prof. pregătitor Szász Edit 

Echipele clasate pe primele două locuri vor participa în perioada 17-18 mai 2019 la faza naţională a 

concursului organizat de Editura Napsugár, Cluj - Napoca, la Liceul Teoretic   ,,Báthory István’’, Cluj-

Napoca. 

    Din feedbackul participanţilor am putut concluziona faptul că acest concurs sportiv s-a bucurat de 

succes. Toţi copiii au plecat cu cadouri oferite de sponsorii acestui eveniment: câte o revistă Napsugár, 

mingi de tenis, diplomă de participare, batoane de cereale, iar premianţii au primit pe lângă aceste 

cadouri câte o borsetă, diplome şi medalii. 

  Le datorăm mulţumiri firmelor S.C. Fabich Wood - Plast Industry S.R.L. şi Adventurer Sports  

S.R.L. din Săcele, respectiv Editurii Napsugár din Cluj- Napoca pentru sprijinul material acordat. 

 Sperăm ca  şi în anii următori să ne bucurăm de un succes asemănător. 

                                                                                Prof. înv. primar Balazs Rita 

 
 

Amintiri din ciclul primar 
 
 

 Cei cinci ani de şcoală 

petrecuţi alături de colegii şi 

învăţătoarea mea au trecut repede, 

în zbor ca vântul şi ca gândul. Îmi 

amintesc cu nostalgie cum am 

făcut sfios primii paşi în clasa 

pregătitoare. Eram speriat deoarece 

nu-mi cunoşteam decât un sfert din 

câţi colegi aveam. Încetul cu 

încetul mi-am făcut noi prieteni 

dar până am reuşit a durat ceva 

timp. 

 Am fost foarte bucuros când am cunoscut-o pe doamna mea învăţătoare deoarece mi-am amintit 

că o mai întâlnisem atunci când eram la grădiniţă şi am mers să vizităm şcoala. Mi-a plăcut la aceasta 

firea ei blândă şi răbdătoare.  

 În toţi aceşti ani am trecut prin multe emoţii. Cele mai multe cred că le-am avut la prima inspecţie 

deoarece doream ca totul să iasă perfect. Îmi amintesc faptul că acele ore au trecut rapid pentru că 

doamna învăţătoare ne propunea mereu diferite activităţi interesante şi provocatoare. La final am fost 

foarte fericit de rezultatele obţinute. 
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Îmi amintesc cu drag de toate excursiile realizate cu clasa la Castelul Bran, Salina Praid, Castelul Peleş, 

fabrica de globuri, Muzeul Cinegetic Posada şi chiar şi vizitele făcute la pompieri, teatru sau poliţie. Din 

fiecare experienţă am învăţat câte ceva. În toţi aceşti ani am muncit şi am dat tot ce era mai bun în mine 

pentru a învăţa. Încă de la început doamna învăţătoare ne-a spus proverbul “Cine are carte are parte”. Şi eu 

mi-am dorit să am din belşug şi astfel am înţeles că şcoala îţi îndrumă paşii spre un viitor luminos şi că ea 

te învaţă să fii propriul tău dascăl. Mai sunt câteva luni şi termin clasa a patra. O să-mi fie dor de doamna 

învăţătoare, de colegi şi de clasa în care am studiat timp de cinci ani. Dar ştiu că în tot acest timp am 

învăţat că şcoala poate fi foarte specială şi dragă dacă ştii cum s-o preţuieşti.    

     NEDELCU PAUL, Clasa a IV-a B  (prof. Dragomir Adriana)  

 

Rămas bun, clasa a IV-a ! 
 

 Peste puţin timp voi intra cu emoţii în clasa a 

cincea. Nu ştiu când au zburat aceşti ani de şcoală. 

Sunt fericită deoarece am trecut cu bine peste toate 

provocările care mi-au ieşit în cale dar şi tristă 

deoarece trebuie să mă despart de doamna învăţătoare 

şi de colegi.  

Dacă privesc înapoi îmi revine în minte imaginea 

dascălului meu. O învăţătoare care mi-a fost ca o 

mamă şi pe care am învăţat să o iubesc nespus de mult. 

Nu voi uita niciodată chipul blând şi senin care m-a încurajat să fac primii paşi în sala de clasă şi să scap de 

emoţiile care mă chinuiau. Ea m-a îndrumat mereu la bine, mi-a expicat cu răbdare ce să fac şi cum să fac, 

m-a încurajat atunci când am avut nevoie. Ştia să ne certe 

dar şi să glumească cu noi elevii, să ne facă să luăm şcoala 

ca pe o joacă şi să învăţăm de plăcere. Stilul ei de a ne 

povesti şi vocea blândă m-au făcut să ador orele de istorie.    

 Trebuie să recunosc faptul că îmi este frică de 

clasa a cincea. Va fi o provocare să am mulţi profesori 

care nu mă cunosc aşa cum mă ştia doamna învăţătoare 

dar mă simt destul de pregătită să fac faţă cu bine la tot ce 

va veni. Rămâi cu bine clasa a patra! 

 

SUSANU LAURA IOANA, Clasa a IV-a B 

(prof. Dragomir Adriana)  
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ȘCOALA  ALTFEL... 
 

            

 EXCURSIE LA BUCUREȘTI 

 

 În data de 29 mai 2019, noi, elevii clasei a III-a A, însoțiți de profesoara noastră, Mihai Victoria, și 

de părinți ne-am urcat plini de voioșie în autocar și am plecat spre capitala țării noastre. Eram nerăbdători 

să explorăm noi ținuturi, să vedem Bucureștiul (unii pentru prima oară) și să vizităm două muzee despre 

care am aflat în orele de științe: Muzeul Grigore Antipa și Muzeul de Geologie. 

 

 Frumusețea muzeelor ne-a încântat ochii , ne-a deschis gustul pentru cercetare, pentru aflarea 

noutăților despre animale și pietre. Cunoștințele dobândite la orele de științe le-am aprofundat într-un mod 

atrăgător iar fotografiile realizate le vom aduna într-un album comun.  

 

 La întoarcere am fost obosiți, dar fericiți pentru ceea ce am văzut la București. Abia așteptăm să 

mai organizăm excursii prin țara noastră dragă!! 

    Tătărescu Daria, clasa a III- a A 
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EXCURSIE LA IAȘI – CLASA a VI-a A 
 

 

 În dimineața zilei de 27 mai ne-am adunat în fața școlii,ne-am urcat în autocar și am plecat la drum 

spre Iași. Am făcut doar 3 opriri pentru că voiam să ajungem cât mai repede. Am ajuns la Iași la ora 14:00 

și ne-am dus să vizităm Grădina Botanică. Din cauza temperaturilor ridicate am obosit foarte repede și ne-

am decis să mergem la hotel și să vizităm restul obiectivelor seara, când temperatura de afară va scădea.  

 Am ajuns la hotel, ne-am descărcat bagajele, am făcut duș, am mâncat și am mers cu autocarul în 

Parcul Copou să vedem teiul lui Mihai Eminescu. După ce am văzut teiul și parcul, ne-am dus să ne 

plimbăm la Pallas Mall. Am pornit pe  jos spre hotel. Când am ajuns era deja întuneric, așa că ne-am 

culcat. 

 A doua zi ne-am trezit, am mâncat, iar apoi am mers să vizităm Palatul Culturii, unde am văzut 

câteva tablouri ale căror personaje își mișcau ochii și buzele.  

 După ce am terminat de vizitat palatul, ne-am dus la Pallas Mall să mâncăm, iar apoi am plecat spre 

casă. 

Și la întoarcere am făcut tot 3 opriri și am ajuns în fața școlii la ora 19:00. 

        Sandu David– Marian, clasa a VI-a A 
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PERIPEȚII LA FERMĂ, CU CLASA a VI-a A 

 În Săptămâna Altfel, pe data de 30 mai, împreună cu clasa mea, am fost la o fermă din Covasna. 

Acolo proprietarul ne-a prezentat ferma lui, după care ne-am dus că să vedem caii. Unii colegi au călărit, 

iar alții s-au dus să se dea cu caleașca, trasă de doi cai foarte frumoși. Plimbarea a durat cam 20 de minute, 

în care caii ne-au tras în trap și galop. După ce am terminat de călărit și de dat cu trăsura, ne-am dus să 

vedem premile câștigate de fiul proprietarului la diferite competiții la care participase cu minunații săi cai. 

Era o cameră plină de cupe și medalii. Această experiență a costat 40 de lei și chiar a meritat! Mi-a plăcut 

foarte mult și îmi doresc ca și alți copii să aibă ocazia de a vizita o astfel de fermă!   

        Dediu Radu, clasa a VI-a A 
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ALTE DISTRACȚII ÎN SĂPTĂMÂNA ALTFEL 
 

 În Săptămâna Altfel, clasa a VI-a B a avut o serie de activități, din care a dorit să ne împărtășească 

unele impresii și fotografii. După o experiență inedită la Escape Room, în ziua următoare elevii au 

participat la o activitate creativă. Au realizat pe grupe colaje, având libertatea de a-și alege temele 

preferate. Au combinat imagini cu texte decupate din reviste, iar rezultatele au fost simpatice. Au coborât 

apoi din clasă în curtea școlii, unde s-au întors la jocurile copilăriei: au desenat pe asfalt, au jucat elastic și 

șotron, ascunselea și prinselea. După atâta mișcare, și-au făcut un capriciu: pizza party, servită în aer liber. 

A fost o zi reușită, la care copiii s-au simțit „ca în vacanță”, după cum au concluzionat. Fericirea vine din 

lucrurile simple, au mai zis ei, uimiți de starea de bine pe care le-au creat-o niște activități atât de la 

îndemână. Câștigul acestei zile s-a concretizat în îmbunătățirea relațiile din grup (colaborare), dar și în 

tonusul bun determinat de jocurile în aer liber propuse. 

           Prof. Tătăruș Diana 
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FAZA NAȚIONALĂ A OLIMPIADEI DE NEOGREACĂ 

MĂRTURIILE UNEI  PARTICIPANTE 

 

 Anul acesta Olimpiada Națională de Limbă Neogreacă a avut loc între 19 și 21 aprilie în Ploiești, 

județul Prahova. Întrunind un număr mare de participanți din întreaga țară sub umbrela Uniunii Elene din 

România și a Universității București, cu o organizare fără cusur, Olimpiada a pus la grea încercare 

cunoștințele elevilor participanți, printre care s-au numărat atât vorbitori nativi, cât și ucenici aflați la 

începutul drumului în studiul limbii neoelene. Toți au avut de câștigat din această experiență și au învățat 

că întotdeauna putem lupta și putem deveni mai buni. Din cadrul liceului nostru a participat o elevă care s-

a remarcat și în anii anteriori prin interesul arătat pentru diverse concursuri și olimpiade școlare. Aflată la 

prima experiență de acest gen la nivel național și după doar 3 luni de pregătire intensivă, nu înainte de a-i 

ura succes pe viitor, o lăsăm pe Brigy să vă povestească.... 

„Este puțin spus că a fost o experiență de neuitat. A fost o experiență care m-a ajutat să 

conștientizez cât de mult înseamnă concentrarea, timpul și efortul depus pentru a realiza ceva mult dorit. 

Am început să studiez greaca cu o foarte mare motivație cu 5 luni înainte de etapa națională.  

Pe 19 aprilie am plecat către Ploiești cu doamna profesoară Uncu Edith care m-a ajutat să și ajung 

la nivelul acesta. Am ajuns după-amiază, am fost cazată la un hotel foarte plăcut, iar apoi m-am 

împrietenit cu restul elevilor. Restul participanților ori învățau greaca din plăcere ca și mine, ori erau 

născuți sau au stat în Grecia, au venit în România și au continuat să studieze limba greacă. 

Deschiderea a avut loc cu un spectacol de dans si de muzică care mi-a plăcut foarte mult.  
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Am primit cu toții cuvinte încurajatoare din partea tuturor profesorilor pentru proba scrisă care avea 

loc ziua următoare. 

 Ziua de 20 aprilie a început cu 

puțin stres, ajungând la Școala Gimnazială 

“Sfântul Vasile”, unde s-a ținut proba 

scrisă, emoțiile deveneau din ce în ce mai 

intense. Cuvintele necunoscute mi-au fost 

ca niște coșmaruri. Dar m-am descurcat și 

am fost mândră de mine. 

După ce am terminat, am fost să ne 

recreem la Muzeul Ceasului unde am văzut 

cele mai vechi ceasuri create de om. A 

urmat Seara Grecească unde am ascultat 

muzică grecească, am văzut spectacolul de 

dansuri grecești și m-am simțit foarte bine. 

 21 aprilie a fost ultima zi în Ploiești în care am fost la Casa Memorială “Nichita Stănescu” și a avut 

loc Festivitatea de Premiere. A urmat 

drumul către casă unde am reflectat asupra 

acestei experiențe și am realizat că am avut 

doar de câștigat. Am ajuns acasă cu un 

rezultat bun, cu zâmbetul pe buze și cu o 

experiență pe care nu o voi uita vreodată”. 

Savu Brigite,  

clasa a XI-a B, prof. coordonator  

Uncu Edith 
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Prima drumeție a clasei a VII- a B 

 

 Într-o dimineață de octombrie, eu, împreună cu doamna dirigintă, colegii mei și mamele a două 

colege am plecat în drumeție pe Tâmpa. Ne-am întâlnit la școală și de acolo ne-am îndreptat spre stația de 

autobuz. Planul A era să ne împărțim în două grupuri și să plecăm cu autobuze diferite, dar odată cu 

sosirea autobuzului în stație am improvizat un plan B și ne-am înghesuit cu toții în același autobuz. 

„Toți”, adică 23 de copii și 3 adulți (pe lângă ceilalți călători obișnuiți). Iar autobuzul era unul scurt, ceea 

ce înseamnă că nerăbdarea noastră de a ajunge pe Tâmpa era grozav de mare! Deși n-am fi putut spune 

asta atunci, înghesuiala a avut și un avantaj: o întâmplare hazlie. 

 La cât de înghesuiți eram, ne țineam unii de alții. O colegă era să cadă la una dintre curbele 

drumului, dar a avut norocul de a fi prinsă de o doamnă. Am mai mers cu două autobuze (5 și 30) pentru a 

ajunge în Răcădău la locul de unde urma să ne începem urcarea, dar nu s-a mai petrecut nimic care să fie 

la fel de amuzant. La poalele muntelui, ne-am oprit pentru a lua micul dejun care să ne dea energia 

necesară. Din locul unde ne-am oprit să mâncăm, drumul se despărțea în două drumulețe: unul abrupt și 

unul mai drept. Noi am mers pe drumul mai ușor. Nu am mers mult și am făcut un nou popas, de data 

aceasta lângă un izvor și toată lumea și-a reumplut bidoanele de apă. De aici încolo grupul nostru s-a 

împărțit în trei: cei rapizi, cei cu ritm mediu și cei care mergeau încet. Ne-am regrupat după un timp într-o 

poieniță. 

 În timpul popasului, unora dintre noi ne-a mai venit o idee: să-i speriem pe ceilalți. Am înaintat 

mai rapid și ne-am ascuns în spatele unui tufiș. Când s-au apropiat câțiva dintre ceilalți colegi, am început 

să mormăim ca urșii.  
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 Câteva colege au împietrit, iar alții au luat-o la fugă înapoi și au țipat către doamna dirigintă că nu 

se poate înainta în acea direcție pentru că sunt urși. Apoi toată lumea a înțeles că fusese o glumă (una bună 

din punctul nostru de vedere, dar doamna dirigintă ne-a spus că pentru colegii noștri gluma a fost una 

proastă). Totuși supărarea celor speriați a trecut repede. 

 A fost grozav când am ajuns sus, acolo 

unde scrie BRAȘOV. Am stat să facem poze și să 

admirăm priveliștea. După acest popas, a urmat 

coborârea. Drumul mi s-a părut îngust și abrupt. 

Unii dintre noi au coborât încet-încet, iar alții s-au 

aventurat cu viteză înainte și foarte des ieșeau de pe 

cărare ca să coboare prin locuri și mai abrupte. 

Doamna dirigintă i-a urmat pe vitejii mei colegi. Eu 

și câteva colege ne-am străduit să ne apropiem de 

cei din față, dar nu am reușit. Cele două mame care 

ne însoțeau au rămas la coada grupului cu alte 

colege care mergeau mai încet. Grupul în care eram eu era pe la mijloc, iar una dintre colegele mele s-a 

panicat, crezând că ne-am pierdut în pădure. Noi, restul, am încercat să o liniștim, dar ea nu a vrut să 

renunțe la ideea că ne-am fi rătăcit. Continuându-ne drumul, am început și eu cu încă o colegă să spunem 

că ne-am pierdut. O altă colegă ne-a explicat în toate felurile că nu ne rătăciserăm și ne conducea spre aleea 

de sub Tâmpa, dar noi am reușit să o enervăm, bătând-o mereu la cap cu ideea că ne-am pierdut. 

Într-un final, am ajuns jos, într-un parc, unde colegii noștri mai rapizi se jucau deja de minute bune, 

așteptându-ne. Pauza noastră de sub Tâmpa a mai continuat niște minute, în care ne-am mâncat al doilea 

sandviș și câte ceva dulce; ne-am mai și jucat puțin și ne-am mai făcut și poze. Apoi am pornit spre Piața 

Sfatului, unde urma să mai facem o oprire la muzeul Casa Mureșenilor. Acolo am văzut expoziția Albrecht 

Dürer și expoziția despre familia Mureșanu (care avea și o parte de realitate virtuală, o aplicație specială și 

ochelari speciali). Am fost uimiți de informațiile pe care le-am aflat. 

Muzeul a fost ultima noastră oprire. De acolo ne-am îndreptat spre stația de autobuz din Livada Poștei. 

Planul de a ajunge în stație a fost modificat puțin, deoarece trecând pe lângă covrigăria de pe strada 

Mureșenilor, tuturor ni s-a făcut foame sau poftă de ceva bun așa că ne-am aliniat cu toții la coadă. Fiecare 

și-a cumpărat câte ceva delicios, iar apoi am ocupat toate treptele din jur ca să mâncăm liniștiți. O doamnă 

s-a oprit la câțiva colegi ca să le facă o poză, iar restul s-au amuzat de această întâmplare. Când am 

terminat cu toții de mâncat, am pornit din nou spre stație. Excursia se încheiase și eram cu toții gata de 

plecat acasă și de povestit despre cele mai amuzante întâmplări din acea zi. 

    

   Fabiana Bejan, Denisa Gabor 

   Îndrumător: prof. Luiza Bubău 
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Gânduri de la opționalul de lectură 

 

Sunt cărțile o evadare din lumea în care trăim? Ne oferă ele o lume mai bună ? 

 

 După părerea mea, da, cărțile sunt o metodă de evadare din lumea aceasta robotizată. Cred că în 

momentul de față sunt prea puțini oameni care mai fac cunoștință cu această relaxare. Mă refer în special 

la tinerii din ziua de astăzi, care nu știu cine a fost Mihai Eminescu sau Ion Creangă. Pe al doilea loc se 

situează oamenii de vârsta a două sau a treia care și-au pierdut odată cu timpul interesul pentru cărți și au 

făcut cunoștință cu noua tehnologie. Nu zic că gadget-urile sunt rele, ba dinpotrivă, ele au fost create că 

să ne ajute, dar parcă tot mai dependenți suntem de ele. 

 Mă gândesc că oamenii pasionați, care citesc și sunt dornici să învețe cât mai multe, își dau 

seama că se diferențiază totuși cu ceva de restul oamenilor. 

 Cu siguranță cărțile ne ajută să ne îmbunătățim viață și stilul în care o trăim. Unii oameni sunt 

mai serioși dacă citesc, alții încep să își dea seama că avem o singură viață și că trebuie să o trăim la 

maxim și să ne bucurăm de fiecare moment. 

 Așadar cărțile au un impact în viață noastră, chiar unul semnificativ, așa că nu uitați, citiți o carte 

pentru voi, nu pentru ceilalți sau nu pentru că trebuie! cum  zice  și cunoscutul proverb:„ Orice carte 

citită, orice lecție învățată, se vor așeza sub voi și vă vor ridica deasupra celorlalți. „ 

        Luca Andreea, clasa a VI-a A 

        Prof. Tătăruș Diana 
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   CITITUL DIN OBLIGAȚIE 

 Să citești forțat nu te ajută la nimic, cred eu. Mai degrabă te înfurie și nu te apropie de cărți.  De ce, 

totuși, unii copii citesc doar așa? Un motiv ar fi cicăleala părinților, obligându-i să citească în timpul liber, 

copiii neavând prieteni cu care să se joace, stând cu nasul în cărți, învățând toată ziua, devenind tocilari și 

văzuți diferit de către societate. Acest lucru ar trebui oprit. Dragoste cu sila nu se poate! Copiii trebuie să 

citească din plăcere, nu obligați. Trebuie să citească simțind emoții în timpul lecturii, fiind bucuroși. Citind 

obligat, nu ai acea plăcere pentru text. Pe de altă parte, tehnologia ne face tot mai puțin interesați de cărți. 

Mulți preferă jocurile pe telefon sau tabletă. Este o dilemă la care nu găsim ușor soluții. Ce constat eu la 

mine și la colegii mei este că nu prea mai avem răbdare și dispoziție să citim.  

       Lupșa Gabriela, clasa a VI-a A 

Mutu Alexandra, clasa a VI-a B 
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PROIECT: LIDERII DE MÂINE 

 

Cine sunt liderii de mâine? 

 

„Liderii de mâine sunt tinerii noştri plini de avânt, de încredere, de visuri măreţe care îşi doresc să 

trăiască într-o lume mai frumoasă, mai bună. Acum fiind pe băncile de liceu, pe lângă propriile viziuni 

despre viitor, caută oameni-modele, experienţe care să îi inspire să devină persoane valoroase, având o 

sarcină provocatoare şi anume aceea de a construi ţara anilor viitori. 

Astfel s-a născut proiectul „Liderii de mâine!”, 

prin care am creat o punte între trecut, prezent şi 

viitor, precum şi contextul în care liceenii-

viitori lideri- i-au întâlnit pe actualii lideri ai 

judeţului Braşov, care le-au împărtăşit din 

propriile cunoştinţe, experienţe, provocări şi 

viziuni. 

Scopul proiectului este încurajarea participării 

active şi a implicării tinerilor în viaţa societăţii 

braşovene.” (fragment din prologul cărţii 

„Liderii de mâine!”, Braşov, Ediţia a IV-a, 2018

-2019) 

 

În ultimele şase luni, 8 elevi ai claselor a XI-a de la liceul nostru au participat la şedinţele şi 

evenimentele derulate prin proiectul „Liderii de mâine!”, proiect 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 Primăria Braşov, Prefectura Braşov, Consiliul Județean Braşov, Inspectoratul Școlar Județean Braşov, 

Universitatea Transilvania din Braşov, Biblioteca Judeţeană Braşov, şi de unităţi economice emblematice 

pentru judeţul Braşov. 

Proiectul a avut cinci module cu teme din diferite domenii de activitate, oferind o paletă largă de 

informaţii şi oportunităţi, astfel încât fiecare elev să aibă posibilitatea să se regăsească şi să se identifice 

cu cel puţin unul dintre ele: 

1.Administraţie publică şi locală, unde elevii au vizitat Primăria Braşov, Prefectura Braşov şi 

Consiliul Județean Braşov şi s-au întâlnit cu edili ai oraşului nostru; Turism în judeţul Braşov, unde s-a 

vizitat Centrul de Agrement şi Divertisment din Poiana Braşov. 

2.Lideri şi leadership, unde elevii au avut ocazia să asculte vorbitori, lideri în diferite domenii şi 

care le-au împărtăşit acestora experienţele lor de viaţă, de muncă, şi le-au povestit despre cheia 

succesului personal; dezbatere pe grupe între elevii participanţi, pe temele studiate la modulul I, adică 

administraţie publică şi turismul braşovean. 
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3.Educaţia, investiţia cea mai valoroasă 

pentru un tânăr, ocazie în care elevii au vizitat 

Universitatea Transilvania din Braşov, Institutul 

pluridisciplinar de cercetare şi biblioteca 

universităţii.  

În acest context participanţii au auzit şi au 

înţeles semnificaţia expresiei “Învaţă să fii în 

centru!”, motto-ul universităţii din Braşov. 

4.Sănătate în sistemul privat din Braşov, 

unde elevii au vizitat Spitalul Sfântul Constantin 

din Braşov; Cultură şi creativitate, moment în care participanţii la proiect au vizitat Biblioteca Judeţeană 

Braşov. 

5.Economia braşoveană, unde elevii au 

vizitat firma Dedienne România din Făgăraş; 

Turism în judeţul Braşov, unde s-a vizitat Cetatea 

Făgăraşului. 

La finele fiecărui modul, elevii participanţi, 

împărţiţi pe grupe de câte 5-6, sub coordonarea 

unei membre din A.F.A.F.C.I., şi-au împărtăşit 

impresiile în cadrul grupelor din care făceau parte, 

au redactat gândurile şi părerile lor despre temele 

studiate şi au colaborat pentru a prezenta într-un 

mod original lucrarea de final. 

Proiectul „Liderii de mâine!” s-a încheiat 

într-o atmosferă plăcută şi tinerească, cu 

festivitatea de premiere, unde s-au împletit 

armonios prezentările lucrărilor de final despre una 

dintre temele studiate, cu momente artistice 

(muzică sau dans) susţinute de către elevi ai 

liceelor participante. Elevii şi profesorii 

coordonatori au fost premiaţi, iar bucuria a fost 

deplină când tinerii şi-au scris dorinţele şi 

aspiraţiile pe un bilet şi le-au dat drumul să zboare 

în coada unui balon, amintindu-le iarăşi că limita 

visurilor este cerul. 
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“Pluteşte drept înainte şi dacă pământul pe care îl cauţi nu există încă, fii sigur că Dumnezeu îl va 

crea într-adins pentru a-ţi răsplăti îndrăzneala.” (Regina Isabella către Cristofor Columb/ fragment din 

cartea „Liderii de mâine!”, Braşov, Ediţia a IV-a, 2018-2019). 

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 d-nei profesoare Bologa Casiana. 

Momentul artistic din partea liceului a fost susţinut de către Elena Rădulescu, elevă în clasa a IX-a B. 

Prof. Bologa Casiana 
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Cum mă văd eu peste 10 ani... 

 

Gânduri ale elevilor noștri desprinse din cartea  

„Liderii de mâine!” 

 

Fermecaţi de întrebarea „Ce vrei să te faci când vei creşte mare?”, copiii de orice vârstă visează 

măreţ şi îndrăznesc să construiască cele mai 

fanteziste scenarii. Cu trecerea timpului, copiii 

devin adolescenţi, se maturizează, interacţionează 

cu alte culturi şi îşi deschid orizontul, iar odată cu 

aceste transformări unele dintre visurile lor dispar, 

apar altele noi, iar unele prind un contur clar, 

devenind prioritare şi scopul călătoriei vieţii lor. 

Adevărul este că o întrebare de genul „Cum 

mă văd eu peste 10 ani?” este un bun exerciţiu de 

imaginaţie şi de introspecţie pentru orice 

adolescent şi tânăr, care acum încearcă să-şi întindă 

aripile de zbor, zbor a cărui limită poate fi doar infinitul. 

Elevii liceului nostru, participanţi la proiectului „Liderii de mâine!”, ediţia a IV-a, au răspuns la 

această întrebare sub forma unui eseu ce se 

regăseşte în cartea de final a proiectului.“Peste 10 

ani, pe plan profesional mă văd profesând ca 

avocat, vreau să fiu independentă financiar şi să-mi 

realizez visele, voi avea propriul apartament în 

Braşov, voi fi înconjurată de prieteni şi familie. 

Tind să cred că voi reuşi să-mi aduc toate planurile 

de viitor până la capăt deoarece nu-mi stă în fire să 

renunţ. De asemenea, sunt sigură că pe parcurs vor 

interveni tot felul de dificultăţi, iar deciziile mele 

vor fi întotdeauna diferite, important este să înveţi 

din greşeli, iar atâta timp cât munceşti pentru ceea 

ce-ţi doreşti, întotdeauna vei avea rezultatele pe care ţi le doreşti.”  

  Molnar Cristina-Ana, clasa a XI-a B 

 

“Fericire. Ăsta este cuvântul care vreau să îmi descrie viaţa în anii ce urmează. Fericirea nu 

înseamnă like-urile de pe reţelele de socializare de acum. Înseamnă comunicare, sprijin, să ştii că te poţi 

baza pe cineva. Pentru mine sinonimul cuvântului fericire este iubire. Înconjurată de iubire vreau să-mi 

petrec viaţa. Eu îmi doresc foarte mult să devin o însoţitoare de zbor, chiar la noi în ţară.”  

  Mihăilescu Endora-Andreea, clasa a XI-a B 
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One of the most common topics in the English language classroom is talking about holidays. It is a 

topic that both students and teachers enjoy because it encourages conversation about something we 

all love while providing opportunities for practicing vocabulary and grammar structures. 

Conveniently, the lessons in the last unit of the textbook are centred around the topic of travel and 

holidays.After getting inspired by watching videos, listening, reading and speaking about summer 

camps and holiday destinations, I thought that a project work on this topic would be a great end-of-

year engaging activity suitable for these days when all we can think about is SUMMER HOLIDAY. 

The students had fun making plans, suggesting activities and designing posters for their own 

summer camps. 

The projects were presented during the lesson and then displayed in the classroom. All the students 

in the class voted for their top three favourites. The votes were based on the activities offered in the 

camp, on the design of the poster or, in some cases, on the friendship between the students in the 

class. The results were as follows: 

1st place – Camp Shell (designed by Hasfian Alexandra)– who wouldn’t like to spend a month in 

Hawaii for just 100 $? 

2nd place was a tie between Twin’s Camp (designed by twin brothers Stoia Alexandru and Victor) 

and the Gaming Camp Brasov 2019 (designed by Nițescu Andrei and Dima- Lăcătuș Florin) 

3rd place – Super Summer Camp (designed by Mihalache Rareș) 

So, which is your favourite summer camp? 

       Prof.  Toma Alina 
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Ambasadorii moroieni în vizită la Bruxelles 

 

 Liceul Teoretic ”George Moroianu” a devenit  Școală – Ambasador a Parlamentului European în 

septembrie 2018, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Biroul din București al Parlamentului European, 

prilej cu care a 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 cadrul acestui program, ambasadorii moroieni au făcut o vizită la Parlamentul European de la 

Bruxelles, între 12 și 14 aprilie 2019, la invitația europarlamentarului Răzvan Popa. Au participat: 

Coordonatorul programului- prof. Tatiana Benga, Ambasador senior prof. Daniela Flutur și 8 ambasadori 

juniori (Petecilă Andreea, Rusu Lorena- clasa a XI-a A, Molnar Cristina, Savu Brigite, Kadacsi  Zsuzsi- 

clasa a XI-a B, Niță Mara, Matache Adelina, Movilean Andreea- clasa a XII-a A). 

 

Ambasadorii de la 

Săcele au vizitat 

vineri, 12 aprilie 2019, 

Parlamentul European 

și au putut afla cum 

funcționează forul 

european, precum și 

modul cum este 

reprezentată fiecare 

țară membră UE. De 

asemenea, au discutat 

despre importanța 

votului din 26 mai 

2019. 

 Sâmbătă, 13 

aprilie 2019, au 

participat la cea de-a 14-a ediţie a celui mai mare festival al comunităţii române din Belgia: Primăvara 

românească la Bruxelles. S-au organizat numeroase standuri, expoziţii şi spectacole cu artişti veniţi 

special din România pentru această ocazie. 

 Meşterii populari și-au prezentat creaţiile: ouă încondeiate, ceramică, costume tradiţonale, pictură 

pe sticlă şi pe lemn.  
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 Muzica şi dansurile populare au fost reprezentate de mai multe grupuri folclorice care au pus în 

valoare diversitatea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti. Pe scena festivalului au mai fost prezenţi Paula 

Seling, Laura Bretan şi Olivier Kaye.    

 Ambasadorii moroieni au îmbrăcat costume populare mocănești și au organizat un stand de 

informare turistică, invitând participanții să descopere frumuseţea naturii, a tradiţiilor autentice, dar şi 

modernismul 

României 

europene. 

 Vizita ne-a 

oferit prilejul de a 

descoperi un oraș 

cosmopolit, un loc 

în continuă 

schimbare, unde 

se întâlnesc și 

trăiesc oameni din 

toate colțurile 

planetei. Un oraș 

eclectic care, în 

ciuda faptului că 

este disprețuit de unii, este iubit de mult mai mulți. Un oraș cu mai mult de 1000 de ani de istorie, născut 

pe malurile râului Senne, un loc unde coexistă trecutul și viitorul, decadența și înflorirea. Bruxelles este, 

fără îndoială, un oraș unic în lume. 

 Am descoperit  istoria, arhitectura, arta, benzile desenate, cartofii prăjiți, gofrele belgiene, 

ciocolata etc.  Am fotografiat și am păstrat în amintire : Grand Place / Manneken Pis / Bursa / Parcuri / 

Galerii Royales Saint-Hubbert / Mont des Arts /  City Hall / Tintin Mural Painting / Royal Palace / St 

Michael and St Gudula Cathedral etc. 

 Nu am ratat nici parcul ”Mini – 

Europe”, unde  o plimbare de vreo  două 

ore s-a dovedit atât amuzantă, cât și 

educativă  și ne-a permis să învățăm 

despre cele 28 de state membre ale 

Uniunii Europene, despre bogăția istorică, 

arhitecturală și culturală din Europa. 

Parcul expune mai mult de 350 de 

monumente care au fost selectate pentru 

calitatea lor arhitecturală și pentru 

valoarea lor simbolică pentru cultura europeană, monumente redate ca machete în cele mai mici detalii. 
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 Am vizitat și Atomium, o atracție turistică internațională, care reprezintă un atom de fier mărit de 

165 miliarde de ori, construcție compusă din nouă sfere cu un diametru de 18 metri pentru fiecare sferă, 

iar sferele unite prin 20 de tuburi. A fost construit  între anii 1956 şi 1958 pentru Târgul mondial – Expo 

58,  sub îndrumarea inginerului André Waterkeyn și a devenit un adevărat simbol al orașului. 

Lorena Rusu mărturisește : „Am plecat de acolo un pic geloasă deoarece știu că România ar putea arăta 

mai bine decât multe țări europene ;  plecând de acolo s-a plantat în inima mea o dorință de a face mai 

mult aici. Am plecat de acolo împrospătată, cu multe ideei și cu un “boost”.  

  Am călătorit destul de mult și pot spune cu siguranță că această călătorie va rămâne imprimată în  

inima mea o perioadă destul de lungă, deoarece pe lângă peripețiile pe care le-am avut și persoanele 

minunate cu care am călătorit, am avut foarte multe de învățat.” 

 În final aducem mulțumiri tuturor celor care au făcut posibilă această experiență pentru noi. 

Mai multe despre activitatea ambasadorilor juniori de la Liceul Teoretic ”George Moroianu” se pot afla pe 
pagina h�ps://www.facebook.com/junioriambasadori/ . 
  
        Echipa EPAS 
        Coord. Prof. Tatiana Benga 
 

EXCURSIE ÎN BRUXELLES, TESTIMONIALE 

 

 Experiența noastră în Bruxelles a fost una inedită, pe care nu o vom uita niciodată! Am vizitat 

locuri noi și am descoperit câte secrete ascunde poporul belgian. Am avut cele mai bune condiții, fiind 

cazate la un hotel  aproape de centrul orașului, unde am fost primite cu căldură. 

 În prima zi, vineri 12 aprilie, am vizitat Parlamentul European unde ni s-au prezentat informații cu 

privire la alegerile europarlamentare ce au avut loc pe data de 26 mai 2019, iar mai apoi am vizitat sala de 

plen unde au loc ședințele europarlamentarilor. 

 În cea de-a doua parte a zilei am fost invitate la o cină alături de delegațiile din diferite județe ale 

României. 

 Următoarea zi, sâmbată, 13 aprilie, am luat 

parte la Festivalul cu specific românesc numit 

„Săptămâna românească la Bruxelles”. Acolo am 

informat turiștii/localnicii despre bogățiile României, 

noi fiind îmbracate în porturi naționale pe care aceștia 

le-au admirat. 

 Am vizitat orașul și am descoperit castelele 

regilor și mare parte din istoria Belgiei. Am gustat din 

mâncărurile specifice și ne-am delectat papilele 

gustative cu cea mai bună ciocolată belgiană. 
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 În ultima zi, duminică, 14 aprilie, am vizitat Mini-Europe unde am văzut câte un monument/clădire 

important(ă) din fiecare stat membru al Europei, dar în miniatură. Lângă acest „muzeu” era situat 

Atomium, pe care de asemenea l-am vizitat și am descoperit cum acesta a fost construit și mai apoi 

modernizat. 

Spre seară am luat avionul înapoi spre România, rămânând doar cu amintiri din locurile pe care le-am 

vizitat. 

 Aceasta oportunitate ne-a deschis orizonturile către nou și ne-a format o nouă opinie despre ce 

înseamnă cultura diversificată a Belgiei. 

 Echipa liceului nostru a fost coordonată de doamna profesoară Flutur Daniela și doamna 

profesoară Benga Tatiana. 

Elevii participanți au fost: Petecila Andreea, clasa a XI-a A, Rusu Lorena, clasa a XI-a A, Molnar Cristina, 

clasa a XI-a B, Savu Brigite, clasa a XI-a B, Kadacsi  Zsuzsi, clasa a XI-a B, Nita Mara, clasa a XII-a A, 

Matache Adelina, clasa a XII-A, Movileanu Andreea, clasa a XII-a A.     

 Mulțumim! 

   Petecilă Andreea, clasa a XI-a A 
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DIN EXPOZIȚIILE TEMATICE... 
 

Z 
I 
U 
A 
 
 
E 
U 
R 
O 
P 
E 
I 

Coordonator prof. Butu Andreia 
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    Coordonator prof. Butu Andreia 
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 Rab Bianca, clasa a VI-a D 
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