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Confesiuni. Sunt elev 

 

 

 Fugit irreparabile tempus  

Tuica-Arion Miruna 

Clasa a VIII-a A 

 

Trăim în prezent, în prezentul timpului veșnic și nobil ce ne copleșește cu fiecare 

secundă ce trece și ne induce în această cursă a vieții, cursă a supraviețurii, cursă a eșecurilor 

dar și a câștigurilor. Folosim timpul prezent să visăm, iar cel trecut să nu uităm, pentru a 

ajunge la apogeul maxim, apogeul ce transformă secundele în minute, minutele în ore, orele în 

zile, zilele în luni, iar lunile în ani, anii ce se scurg repede ca viteza luminii și ne lasă singuri 

cu pustiurile și ramașitele amintirilor noastre. 

Timpurile din trecut ne pot defini, ne pot motiva, ne pot face să pornim înapoi, pe 

drumul cel pierdut din momentul în care am ajuns pe culmea pustiului, culmea pustiului aprig, 

neîncetat ce încearca să atragă în el timpul din trecut ce ne poate ajuta să ajungem din nou pe 

drumul cel rătăcit prin gânduri, timpuri, rămășițe de amintiri dar și frânturi de sentimente 

molcome, ce abia se mai resimt prin desișul memoriei noastre. 

Timpul este veșnic, astfel învelind în eternitate viețile noastre, vieți ce vor rămâne 

proiectate, lasându-și amprenta peste timpul eternitații ce va domni peste galaxii, 

universuriplanete și orice ceea ce există și va exista vreodată, lăsând astfel umbrele noastre 

prinse in timp să poată să călătorească pe acesta de cate ori vor, schimbând istoria ființelor și 

a oricăror feluri de organisme ce vor fi existat sau vor fi create vreodată. 

Timpul este nobil și prețios. Ne arată calea de a ajunge la eternitatea absolută. Timpul 

lasă urme adânci în creierele și sufletele noastre. Urme ce pot să doară sau să bucure. Urmele 

acestea adânci lăsate de timp în noi, urme ce rămân veșnic în aceste locuri ale memoriei 

noastre nu sunt nimic altceva decât amintirile noastre, întamplările petrecute cu noi ce s-ai 

întamplat în prezența timpului, în prezența acestui maestru absolut al veșniciei și al 

atotștiutorului, ce este prezent în orice moment al zilei și în orice moment al momentului ce 

ne face să fim prezenți in timp. 

Timpurile din viitor ne motivează, ne motivează să facem tot ceea ca ne propunem, să 

ajungem oriunde vrem, cu gandul sau cu trupul, să călătorim oriunde vrem, în timp și spațiu, 

în viitor sau în trecut, ceea ce face viitorul să fie mereu palpitant și nedescifrabil pentru noi țn 

prezent, țn prezentul ce va deveni imediat trecut, iar viitorul va devein prezent, iar în cele din 

urmă trecut. 

Acest artefact antic nu iartă pe nimeni dar ne ajută să iertăm, ne ajută să ne îndeplinim 

dorințele ce pot fi atinse numai în timp. Acest nobil coordonator în viața poate fi și bun și rău, 

ajutându-ne astfel să ajungem unde dorim, prin orice metodă, unele mai putin cunoscute, 

poate chiar unice, iar altele foarte simple și ușoare dar motivante pentru noi, forme de viață 

trecătoare. 

In timp am învățat că timpul ne motivează să folosim prezentul pentru a ne desavârși... 

în timp! 
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Ce este iubirea? 

Călin Maria – Evelina 

Clasa a IX – a E 

 

        Care este definiția iubirii? O 

să stai o clipă, o să te gândești la 

tine, la el, la voi atunci când sunteți  

împreună. Acum, o să încerci să 

creezi o definiție, dar într-un final 

vei continua să citești, gândindu-te 

la ce scop a avut această întrebare 

și ce urmează să spun. Probabil, te 

gândești că voi  defini acest cuvânt. 

Ei bine, ai avut o intuiție aproape 

bună. De ce? Pentru că răspunsul 

meu de va dezamagi puțin, momentan. Nu există o definiție exactă, sunt multe variante și 

teorii, doar că indiferent de cât de mult ai studia despre ea, dacă nu ai experiența-n suflet, totul 

este degeaba, pentru că definiția o simt fiecare dintre noi, se află în noi, o putem personaliza. 

Pentru a descrie acest cuvânt, nu ne folosim de cuvinte, ci de fapte, ne bazăm pe sentimente. 

Fluturașii pe care îi simțim în burtică în preajma unei anumite persoane se pot numi iubire? 

Zâmbetul poate fi o consecință al acesteia? Dar...lacrimile? Suferința? După cum bine știm, 

fiecare dintre noi a făcut cunoștință măcar o dată în viață cu aceste sentimente orbitoare.  

        Îmi aduc aminte bine băiatul pe care îl plăceam în timpul anilor de grădiniță : un ochi 

albastru, altul verde, părul blond și mereu ciufulit. Era genul de dragoste copilăroasă, când 

visai să stai la măsuță alături de băiatul pe care îl placi și să colorați împreună. Toate aceste 

lucruri, însă, în timp au căpătat o altă formă. În prezent, pentru mine, iubirea înseamnă un joc 

în care te arunci, în care devi prizonierul propriilor reguli. Te dedici cu trup și suflet, cu bune 

și rele, cu zâmbete și lacrimi, cu dureri și plăceri, cu onoare și rușine, cu tot. Raționamentul 

luptă împotriva inimii, dar asta nu contează, el este lângă mine. De când a apărut el în viața 

mea, am cunoscut o altă latură de-a mea, o altă persoană. Am devenit mai sensibilă, sufletistă, 

mai dornică să ajut, iar toată fericirea mea picură puțin câte puțin în suflet, mă hrănește zilnic 

prin iubire cu ajutorul lui : el este granula mea ce-mi controlează sângele în corp, el este totul 

meu, el este cel care mi-a dat culoare ochilor, cel care m-a luat de mână, a tăiat lanțul cu 

greutăți ce mă rănea și m-a tras spre o nouă lume, una mai bună. El a fost darul meu de la 

Dumnezeu, el este jumătatea mea. Înainte să adormi, ți se întâmplă să te gândești la cât de 

bine și cât de protejată te simți în brațele lui? La universul pe care vi-l creați printr-un singur 

sărut? La zâmbetul lui atunci când se joacă naiv , ca un copil ce descoperă o jucărie nouă, în 

buclele tale și se încâlcește? La dorul ce te sfâșie acum când te gândești că nu e lângă tine, să 

poată auzi toate astea? Și mie.  

        Îmi doresc ca toată lumea să iubească și să fie iubită, să fie atinsă de această flacără, să 

ardă și să rămână mereu aprinsă în inimi, să nu existe jar. Iubirea să rămână infinită în 

sufletele tuturor, să existe mereu loc de mai mult, să rămână la fel de neatinsă de rău, ca în 

anii de liceu, e un dar de la Dumnezeu. Iubesc să iubesc, iubesc să fiu iubită, iubesc iubirea!  
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NAȘTEREA MÎNTUITORULUI IISUS HRISTOS 

Bordeanu Adriana  

Clasa a VII-a C 

 

În vremea veche existau niște oameni plăcuți lui Dumnezeu, numiți prooroci. Aceștia 

au vestit cu mult timp înainte venirea Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ. Într-o zi, 

Arhanghelul Gavriil, a mers la fecioara Maria în Nazaret și i-a spus că-l va naște pe Iisus 

Mântuitorul.  

Când a venit vremea să nască, Sfânta Fecioară Maria era cu Sfântul Iosif în Betleem, 

unde trebuiau să se înscrie la numărătoarea ordonată de împărat. Cei doi nu au găsit gazdă, 

din cauza mulțimii care venise să se înscrie și s-au oprit într-un staul.  Aici s-a născut pruncul 

Iisus între animale, fiind așezat în iesle de Maica Sa. În ținutul acela erau niște  păstori care au 

aflat de la Dumnezeu de Nașterea minunată. Ei au mers și s-au închinat pruncului și Maicii 

Sale. Trei Crai de la Răsărit au aflat și ei de nașterea Mântuitorului. Urmând o stea au ajuns la 

ieslea unde se afla pruncul și i-au adus aur, smirnă și tămâie. Deși trecuseră pe la Împăratul 

Irod și au promis că se vor întoarce să-i spună unde este Iisus,  ei au ascultat de Dumnezeu și 

au plecat pe alt drum. 

Irod s-a mâniat  și a trimis soldați să ucidă copiii mai mici de doi ani din regat, 

sperând ca printre aceștia  să fie și Iisus.  Dar Iisus, Fecioara Maria și Iosif erau deja plecați în 

Egipt, unde un înger le-a spus să meargă. 

  

Doar în Decebal ninge… 

                                                           Dascălu Narcis 

        

         O zi, un minut, o secundă până la apariţia primilor fulgi de nea care vor acoperi întreg 

oraşul cu o mantie albă, imaculată pe care îl vor transforma într-un tărâm de vis al iernii. 

        Luni, prima zi de liceu, după o vacantă frumoasă, plină de amintiri și vise, ne aduce în 

dar un cadou neaşteptat. Fulgii de nea năvăleau ca un roi de fluturi albi asupra noastră, 

aşternându-se pe jos. Copacii ca niște străjeri îşi etalau noile costume albe pe care le-au primit 

cadou de la frumoasa Iarnă. 

        Liceul, tărâmul înţelepciunii și al gândurilor bune, tărâmul posibilităţilor și al 

speranţelor, tărâmul unde poţi visa și te poţi bucura ne așteaptă după o vacanţă lungă. 

        Rude, prieteni, cunoștinţe încă se întreabă și acum de ce am ales Liceul Decebal, însă 

răspunsul este simplu... Doar în Decebal ninge. Mulţi îşi vor pune următoarea întrebare: ”Cum 

adică ninge în liceu?,,. Păi pur și simplu ninge... Ninge cu speranţa de a deveni mai bun, mai 

înţelept, cu speranţa de a ajunge ceva în viaţă. Decebal este locul unde eu am învăţat să 

trăiesc, unde mi s-au format speranţe noi, un tărâm al viselor care într-o bună zi se vor 

îndeplini. Inteligenţa nu se măsoară în note, se măsoară în vorbe, în felul de a te comporta. 

Notele sunt doar cifre care îţi arată cunoștinţele tale la un moment dat, dar tu și sufletul tău, 

cititorule sunteţi de nota 10. 

         Într-o zi se va sfârși conexiunea dintre mine și el, liceul și îi voi mulțumi pentru tot ce 

m-a învăţat, va rămâne mereu în sufletul meu ca un loc frumos, plin de oameni calzi dornici 

să te înveţe cât mai mult posibil, elevi inteligenţi, plini de speranţă. Va rămâne în sufletul meu 

deoarece, doar in Decebal ninge… 
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Eu și o parte din mine, muzica. 

Crudu Ștefania, coordonator Dascălu Narcis 

Muzica reprezintă nu numai ceea ce auzi, ci este 

reprezentată mai mult de ceea ce simți când o asculți. Ea 

reușește să ajungă la suflet, fiind o metodă de evadare sau 

pur și simplu un lucru inevitabil din viața noastră. 

Pentru mine, muzica este viață. Spre deosebire de 

o mare parte din muzica de astăzi, care este fabricată doar 

pentru bani, muzica reală este emoție și sunet, îi face pe 

oameni să simtă ceva, reușind să spargă barierele. Este 

singura legătură stabilă și armonioasă dintre oameni. 

Pasiunea mea este cântatul la chitară. Când am 

început să cânt am fost axată pe tehnică și am încercat să cânt cât mai corect posibil. După doi 

ani de practică am realizat că știu totul despre acorduri și măsuri, dar nu am învățat nimic 

despre muzică. Atunci, am început să ascult mari cântăreți cum ar fi David Gilmore sau Jimi 

Hendrix și mi-am dat seama că ar trebui să cânt în modul în care simt. Lucrul acesta m-a 

apropiat și mai mult de lumea muzicii, căci la baza acesteia stă creativitatea cu care îți 

transpui sentimentele și emoțiile în termeni muzicali. 

Muzica și-a pus amprenta asupra mea încă de la cele mai fragede vârste, mai ales 

muzica rock, astfel crescând și evoluând odată cu trupele pe care le ascultam. Trupele mele de 

suflet sunt: Scorpions, Metallica și Bring Me the Horizon. 

Cred că muzica, indiferent de gen, reușește să aducă lumină în propriile noastre 

universuri, ne formează personalitatea și pasiunea pentru ea ne ajută să empatizăm și să fim 

mai buni cu cei din jur. Eu și o parte din mine, muzica. 

 

A dream today, but maybe tomorrow a real fact 

Ene Ileana Sabina 

Clasa: a VIII-a A 

 

A stormy February night was running out, 

while strange noises could be heard down the street. 

The City center was deserted and only here and there 

a dim light from some stores could be seen. A 

frightening state intrudes. The noises intensified 

until a terrifying rumble made the gloomy concert to 

end.  

Five minutes later someone's uncertain and 

hurried steps were heard. They were running through 

the dark night. Dark clouds collided into each other 

letting go of an avalanche of thunders and lightning. 

The scared face of a young woman was spotted into the fleeting bright flash of a lightning. A 

large, bizarre object, landed on top of a 50 floors building, two streets away. A dense smoke 

was covering the machinery. The woman went to the building, entered and began to climb the 

stairs quickly. A black cloak was covering her frail body. A powerful flash, lit the horizon the 
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moment she reached the roof. A spacecraft could be seen on a tall buildings’ roof in New 

York! A hatch got open and the tiny young woman steped inside. Hundreds of robots with 

human faces wandered about every corner of the ship. The woman went to the deck and, after 

talking to a few robots, decided to enter the engine room. Just before sun rise, the space craft 

was completely repaired and ready to fly again. But where? This we will find out next. The 

engines started to work, when they were turned on by robots, and the spaceship was lifted up 

in the air. A rustling noise was heard, then the shuttle entered a portal, heading to another 

dimension. A white fog covered the tunnels’ end. A glare could be observed in the distance. 

The powerful light got bigger and bigger, as the ship crossed more and more light years. With 

an amazing speed, the ship came out of the tunnel, which immediately got closed. The 

spacecraft’s destination was a planet, similar with ours, but full of strange creatures and 

complex technology. It looked like there was at least one world as ours or may be more than 

one. Robots, aliens, humans being, all have their world, undiscovered yet. Parallel universes, 

linked through portals and all inhabited.  

The question is: what was a human being looking for, in a robots' world? Had the way 

to another world been descovered? Are there robots or aliens among us?  This is to be 

determined. Maybe, over several hundred years, the grandchildren of our grandchildren will 

go to the schools together with aliens! Who knows? All may be possible… 

 

Științe 

 

Ştiinţa mea preferată 

Cicarma Adelina-Miruna 

Clasa a VIII-a A 

Ce este chimia? O simplă materie sigur nu 

este. E plină de taine care aşteaptă să fie aflate şi 

înţelese. Chimia este baza tuturor, oxigenul ce îl 

întâlnim peste tot. 

Chimia, o materie extraordinar de frumoasă, 

dar pe atât de grea de înţeles. Lucrând din ce în ce mai 

mult ajungi să o înţelegi şi abia atunci realizezi că şi 

ea, ca şi mine, ca şi tine, are un sine ascuns, un sine 

care pentru a fi găsit trebuie cercetate toate ramurile 

chimiei, aşa cum omul caută în toate trăirile lui. Când 

îţi găseşti sinele poţi spune că te cunoşti foarte bine, 

dar mai ai mici întrebări la care nu vei găsi răspuns. 

Aşa este şi în chimie, când crezi că ştii totul apare un 

lucru nou, care aduce noi întrebări. Legătura om-chimie este una foarte strânsă, mai ales că în 

corpul nostru sunt multe din elementele tabelului periodic. E legătura dintre hidrogen şi 

oxigen care formează apa, un element vital vieţii noastre, dovadă că fără chimie omul nu ar 

putea exista. 

Aşadar, chimia are un rol important în viaţa noastră şi trebuie apreciată. Chimia este o 

materie care aşteaptă să fie iubită de noi toţi şi de ce nu, să i se afle şi sinele ascuns. 
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Medalioane ştiinţifice 

Oprea Albert Darian 

clasa a IX-a B 

Benjamin Franklin – inventatorul  paratrăsnetului  

Benjamin Franklin nu a fost numai un mare om politic, ci şi un 

fizician vestit pentru experienţele sale privind electricitatea din  

atmosferă. El a efectuat o periculoasă experienţă cu un  zmeu pe care l-

a lansat într-o zi din vara anului 1752 pe un câmp din apropierea 

Philadelphiei, zi în care cerul era acoperit de nori negri de furtună. La 

capătul sforii de care era ţinut zmeul, Franklin a legat o cheie metalică. Din cauza umezirii 

sforii sub acţiunea picăturilor de ploaie, aceasta a devenit bună conducătoare de electricitate şi 

în momentul când, imprudent, Franklin a apropiat un deget de cheie, s-a produs o scânteie 

electrică, acest lucru demonstrând că norii de furtună sunt încărcaţi cu sarcini electrice şi că 

fulgerul este de fapt o „scânteie” electrică mai mare.  

În urma succesului pe care l-a avut experienţa sa cu zmeul, lui Franklin i-a venit ideea 

realizării unui dispozitiv care, fixat pe clădirile înalte, să le protejeze împotriva descărcărilor 

electrice din atmosferă (trăsnetelor). Acest dispozitiv, paratrăsnetul, este alcătuit dintr-o tijă 

metalică verticală, legată la pământ prin intermediul un conductor. 

 

Descoperirea radioactivității 

În jurul anului 1896, fizicianul  Henri Becquerel, ocupându-se 

cu studiul fosforescenței sărurilor de uraniu, a împachetat un 

fragment de rocă ce conținea uraniu (o sare de uraniu) într-o 

hârtie neagră și a închis-o într-un dulap în care se aflau și câteva 

plăci fotografice. După un timp, developând plăcile, a observat 

că pe acestea se imprimase foarte exact conturul pietrei 

respective. După mai multe experimente a tras concluzia că este 

vorba de un fenomen nou care a primit numele de radioactivitate 

naturală și care constă în proprietatea unor substanțe  ( uraniul, 

radiul, poloniul,etc.)  de a emite, fără vreo cauză exterioară, radiații. 

Newton nu a descoperit gravitaţia fiind lovit de un măr în cap 

Toată lumea ştie că Isaac Newton a descoperit gravitaţia ca urmare 

unei întâmplări amuzante. Deşi par logice, lucrurile sunt oarecum 

discutabile. Faimoasa istorioară care este probabil doar o minciună 

de familie,  spune că într-o zi, când Isaac Newton stătea sub un 

copac citind o carte, un măr ar fi căzut din pom, lovindu-l.  Atunci 

se pare că i-ar fi venit ideea care a dus la descoperirea legii 

gravitaţiei. 

Azi se crede că toată povestea nu a fost decât invenţia nepoatei lui 

Newton, Catherine Conduitt, care a fost singura persoană ce a 

povestit vreodată această întâmplare, şi asta după mulţi ani de la moartea lui Newton, iar 

istorioara a fost publicată pentru prima dată într-o lucrare de-a lui Voltaire. Putem 

concluziona că această poveste, care a prins  la public şi a rămas în istorie a fost inventată fie 

de Voltaire, fie de nepoata celebrului Newton. 
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Apa şi organismul uman 

 prof. Şerban Cornelia 

"Sănătatea nu se cumpără, se merită. Oricine îşi poate conserva şi ameliora capitalul de 

sănătate printr-o alimentaţie echilibrată, exerciţiu fizic şi gândire pozitivă" (Madeleine 

Turgeon) 

Fără apă nu putem exista. Organismul poate rezista săptămâni 

fără hrană solidă, dar fără apă doar câteva zile. Corpul nostru 

are în compoziţie apă, fiind suportul reacţiilor fiziologice şi 

metabolice. În acest fel, pentru a ne menţine în formă şi 

sănătoşi trebuie să îi dăm corpului nostru cantitatea de apă de 

care are zilnic nevoie pentru a nu se deshidrata. 

Organismul nostru este compus din circa 70% apă, iar creierul 

- din 90%. Aproximativ 80% din greutatea corpului uman este 

apă. Apa transportă substanţele nutritive spre toate organele, 

alimentează traseele nervoase, asigură capacitatea de funcţionare şi de reproducere a tuturor 

celulelor, ajută sângele şi limfa să-şi îndeplinească “misiunea” şi regularizează temperatura 

corpului.                                                                 

Apa reprezintă substanţa de bază a fluidelor corporale: sucuri digestive, sânge, urină, limfă, 

transpiraţie, etc. Apa joacă de asemenea un rol important în dizolvarea şi transportul diverşilor 

nutrienţi cum ar fi: vitaminele, mineralele, hidraţii de carbon, oxigenul şi contribuie la 

eliminarea toxinelor prin rinichi, intestin, piele şi plămâni. 

Cantitatea minimă de apă necesară organismului 

uman este de 4L în 24 ore, din care circa 2L o 

reprezintă apa consumată ca atare. 

Noi pierdem zilnic, în medie cam 2L de apă şi 

normal ar trebui s-o înlocuim, adică să bem zilnic 

cel putin 2L de apă. Practicarea de activităţi fizice şi 

sportive,sau expunerea la temperaturi înalte, în 

atmosferă uscată (în special datorată aerului 

condiţionat), impun un consum mai ridicat de 

lichide decât în cazul unor persoane cu o activitate statică iar în cazul în care se consumă 

alcool, cafea, dulciuri, alimente sărate sau se consumă multe fibre, este necesar să acordam 

organismului un plus de apă. 

Ce se întâmplă dacă nu bem suficientă apă? 

Din păcate, din varii motive, aproximativ 40% din populaţia globului nu bea apă suficientă. 

Aportul insuficient de apă pe parcursul unei zile poate să ducă la deshidratare (mai ales în 

perioadele calde ale anului) manifestându-se prin stări de oboseală, tulburări de atenţie şi 

concentrare. Pe perioade lungi de timp, duce la efecte negative asupra sănătăţii cum ar fi: 

infecţii urinare, tulburări ale sistemului nervos şi muscular. 

La început, organismul compensează el însuşi lipsa apei: pentru a putea dizolva reziduurile, el 

foloseşte lichidul celular, extrem de important, pentru că o mare parte din celule mor şi apar 

celulita, inflamaţiile şi edemele. Dacă lipsa aceasta de apă din organism durează mai mult, în 
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 vase şi în ţesuturi se depun reziduuri şi substanţe toxice, ceea ce suprasolicită metabolismul şi 

organele excretoare. Lichidul din ţesuturi, sângele şi limfă se îngroaşă, sistemul imunitar 

slăbeşte, transmiterea impulsurilor nervoase scade în intensitate sau se blochează complet. 

Refacerea celulelor devine mai lentă şi procesul de îmbătrânire se accelereaza. 

Un medic iranian, Dr. Faridun Batmanghelid, a descoperit faptul că multe dintre bolile 

“civilizaţiei” au la bază lipsa cronică de apă, recomandându-le pacienţilor săi să consume apă 

şi-atât. El a reuşit să vindece o serie întreagă de boli: reumatism, artrită, dureri de cap, 

afecţiuni cardiace şi de circulaţie, probleme digestive, alergii, imunitate scăzută, îmbătrânire 

prematură a pielii, celulită, dar şi lipsa de concentrare, pierderea memoriei, oboseala cronică 

şi depresie. Din contră, cand inima şi rinichii vor funcţiona normal, apa nu vă va umfla ci din 

contră vă va ajuta să rămâneţi sănătoşi şi să vă păstraţi silueta.  

Ca o concluzie: „Apa - în cantitate insuficientă - înseamnă 

îmbătrânire şi boală.” Mulţi cetăţeni consideră că dacă beau 

lichide preparate chimic: cafea, ceai, sucuri, limonade, băuturi 

acidulate sau alcoolice, lichide find, ar avea celaşi efect. Nimic 

mai greşit, deoarece „organismul nostru nu conţine 70% cafea 

.....sau vin”, ci apă, (chiar dacă acestea conţin şi apă). Coniacul, 

lichiorul, vinul, berea, cafeaua, bauturile dulci carbogazoase sunt 

doar cateva exemple de lichide care influenţează nefavorabil 

echilibrul ponderal şi care trebuie dozate corespunzător, în 

funcţie de etapa parcursă: de slăbire sau de menţinere.Apa şi ceaiul sunt principalii 

reprezentanţi ai lichidelor care menţin silueta pe când “delicatesele” precum cafeaua, ceaiul 

negru sau alcoolul lipsesc organismul de o cantitate şi mai mare de lichid, căci, la 

metabolizarea cofeinei şi a alcoolului este nevoie de foarte multă apă, pentru eliminarea 

produselor apărute prin descompunere. Durerile de cap, de încheieturi şi greaţa sunt si ele 

urmările lipsei de apă şi ale hiperacidităţii.Fără apă nu putem exista. Dar nu putem bea numai 

apă... Nimeni nu trebuie, fireşte, să renunţe definitiv la limonada preferată, la un pahar de vin 

sau de bere. Dar, după consumul de cafea, băuturi acidulate sau alcool, trebuie băută aceeaşi 

cantitate de apă. Singura băutură răcoritoare recomandată e apa. Viteza cu care ardem 

caloriile (metabolismul nostru este un proces chimic) cere prezenţa apei. În acelasi timp, apa 

nu trebuie folosită ca substitut alimentar sau pentru a linişti apetitul. 
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Mărturii de voluntar 

Voluntariatul presupune multǎ răbdare, multǎ implicare  și muncǎ grea. Fac 

voluntariat pentru că vreau să fac oamenii să zâmbească, pentru că vreau să zâmbesc când mă 

gândesc  că  am schimbat ziua cuiva, pentru cǎ vreau sǎ schimb lumea. E greu. Sǎ schimbi 

viața cuiva, sǎ te schimbi, sǎ schimbi lumea, e greu. Dar nu imposibil. Schimbarea însǎși este 

ca un drum lung  și plin de obstacole dar, cine a spus cǎ nu e frumos? Voluntariatul nu e doar 

muncǎ, nu e doar zâmbet  și voie bunǎ. Voluntariatul e o cǎlǎtorie, o expediție în care meritǎ 

sǎ te avânți.  

„Per aspera ad astra”- Seneca 

Jurubițǎ Cristina, clasa a X a D 
 

Consider cǎ atunci când îi ajuți pe ceilalți te ajuți pe tine  și  asta îți aduce o luminǎ 

sufleteascǎ. Zâmbetul de pe fața copiilor cu care ne jucǎm este neprețuit  și  motivul pentru 

care m-am înscris în voluntariat. Fac ceea ce fac pentru cǎ îmi place, pentru cǎ îmi 

consolideazǎ personalitatea  și  pentru cǎ mǎ ajută ca om. 

„|Dacǎ aprinzi un felinar pentru cineva, acesta va lumina și calea ta” 

Nǎvalǎ Petrică, clasa a X a D 

 

„Când vorbești, spui o poveste. Când asculți, aduci o mângâiere.”, subliniazǎ Dale 

Carnegie ceea ce evidențiazǎ cǎ orice formǎ de apropiere de cei aflați în impas este un 

moment de susținere  și  încurajare pentru depǎșirea momentelor de crizǎ. În acele momente, 

voluntarii  simt, inevitabil, cǎ au sprijinit semenii  și  cǎ efortul lor a meritat pentru împlinirea 

oricǎrui vis, indiferent de cât de mǎreț ar fi. Astfel, se susține ideea lui Alexandru Vlahuțǎ 

conform cǎreia „ Raza de soare care te încǎlzește pe tine nu-ți este împuținatǎ dacǎ se mai 

încǎlzeste la ea  și  vecinul tǎu.”. Generozitatea este calitatea omului care poate sǎ creioneze o 

personalitate ce știe cǎ este frumos sǎ aduni zâmbete de pe fața oamenilor. 

Fodor Andrada, clasa a X a D 

 

Activitățile pe care le organizăm în cadrul voluntariatului de sub coordonarea doamnei 

psiholog Chirilă Aurora sunt absolut  minunate și ce mă bucură mai ales sunt zâmbetele celor 

cărora le-am oferit puțin ajutor. Un simplu zâmbet poate schimba starea unei persoane. Și asta 

facem noi. Oferim oamenilor zâmbete.  Până acum am învățat să lucrez cu tinerii și copiii și 

să organizez diferite activități. Pot spune că aceste activități mă ajută inclusiv în plan 

personal,  deoarece îmi dezvoltă modul de gândire, de relaționare, de comunicare. Învăț să fiu 

mai organizată și să iau decizii singură, să îmi exprim opiniile personale și să învăț să ascult și 

să respect opiniile altora. Am devenit astfel mai încrezătoare în forțele proprii și în capacitatea 

mea de a organiza și duce la bun sfârșit ceea ce îmi propun. 

Gaianu Corina, voluntar SNAC 

Alături de oamenii ale căror idei au adus la viaţă aceste proiecte , am învăţat că putem 

face o schimbare în viaţa persoanelor care se află in situaţii nefavorabile . Este o experienţă 

frumoasă ce oferă un sentiment de nepreţuit deoarece am simţit că prin voluntariat putem face 

un bine, putem oferi fără a cere ceva la schimb şi toţi cei implicaţi au parte de dezvoltare 

personală prin intermediul socializării. Încercăm să luăm iniţiativă şi să acţionăm cât mai bine 

cu putinţă în favoarea celor cu nevoi speciale deoarece aşa cum spune Nelson Rockefeller , " 

Nu poţi lăsa urme în nisip atâta timp cât stai jos".  

Marciuc Izabela, clasa a XI-a B 
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Examene 

 

Examenul Cambridge 

Examenul Cambridge: cheia care 

deschide poarta către oportunitățile de viitor 

pentru elevii și studenții dornici să învețe Limba 

Engleză. Cu o recunoaștere la nivel global, 

examenul te pregătește și îți oferă o serie de 

abilități necesare în comunicarea cu oameni de 

pretutindeni. De ce ai alege Cambridge? 

Examenul îți testează capacițățile, ajutându-te să 

îți dezvolți aptitudinile și să capeți pe parcurs încrederea în tine. Toate acestea sunt realizabile 

cu ajutorul cadrelor didactice ale unităților de învățământ, pregătindu-te pentru comunicare, 

fie în viața de zi cu zi, în mediul școlar sau la locul de muncă. Nivelurile oferite de Cambridge 

sunt organizate și bine structurate pentru toți cei nerăbdători, cuprinzând teste atât pentru 

începători cât și pentru avansați, examen potrivit în îndeplinirea visului, care pot fi alese luând 

în considerare nivelul cerut de companii sau instituțiile educaționale. Certificatul obținut în 

urma examenului este acceptat de o gamă largă de universități internaționale, precum și de 

proprietarii companiilor ce domină piața, crescând totodată oportunitățile tuturor candidaților 

și alegerilor locului de muncă sau învățământ. Începe o nouă aventură, crează-ți propria lume, 

descoperă locuri nemaivăzute, cunoaște oameni noi și adună o mulțime de experiențe - toate 

acestea fiind posibile în timp ce studiezi într-o universitate a visurilor tale. 

Curt-Amet Elif, clasa a X-a D 
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Examenul DELF 

      Asemeni tuturor examenelor recunoscute internaţional, Delful prezintă multiple 

beneficii de la cele mai mici niveluri. Delful conţine 6 examene, acestea fiind: A1, A2, B1, 

B2, C1, respectiv C2. De la fiecare examen, absolvit cu succes, fiecare cursant va avea de 

primit o diplomă recunoscută internaţional, şi în funcţie de nivelul de cunoştinţe se mai pot 

adaugă beneficii.  

      Primul examen se prezintă că fiind unul iniţiatic, acesta cerând de la cursantul în 

aprofundarea limbii franceze un nivel de cunoştinţe scăzut. Odată cu absolvirea acestui 

examen se obţine clasică diplomă, iar alte beneficii neputând apărea, cum am menţionat mai 

sus, acest examen fiind unul iniţiatic. 

       Al doilea examen deja creşte pretenţiile, dar pe lângă diplomă oferă şi alte 

beneficii. Ca de exemplu, în România, examenul Delf (A2) poate echivala cu nota 10 proba 

de bilingv, dată de elevii de clasa a opta.  

      Următoarele două examene deja au ca 

pretenţie un nivel ridicat de cunoştinţe. Nivel cu 

care un vorbitor ar trebui să se descurce de unul 

singur într-un mediu predominat de limba 

franceză. Odată cu absolvirea va veni şi diploma 

bine meritată alături de o echivalare a 

competenţelor de limbi străine la examenul de 

bacalaureat şi sunt foarte bine văzute la CV-ul 

oricărui absolvent.  

     Ultimele examene sunt destinate persoanelor cu cunoştinţe foarte avansate, acestea 

putând conţine cuvinte specifice, pe care numai un nativ le-ar putea înţelege. Aceste două 

examene pot garanta calitatea de translator şi de vorbitor avansat al limbii franceze. 

       În concluzie, examenul Delf deţine o 

importantă considerabilă de la examenul de iniţiere 

până la cele mai avansate, acestea oferind multe 

beneficii pentru absolvenţi, beneficii care au să îi 

sprijine în fiecare moment al vieţii, acestea pornind de 

la clasele gimnaziale până la conturarea unui CV. 

 Belea Vlad-Nicolae, clasa a X-a D 

  

  

11



 

Activităţi extraşcolare 

 

”Experimentul lui Eratostene! la Liceul Teoretic ”Decebal” 

Prof . Topor Narciza 

În anul școlar 2015-2016 în luna martie elevi din clasele a IX C, a X-a B și a XII-a C 

și în anul școlar 2016-2017, în luna septembrie, elevi din clasele a X-a C și a XI-a B alături de 

profesorii Topor Narciza, Dragomir Elena și Lupu Tudorel au participat la proiectul european 

”Experimentul lui Eratostene”. 

Cine a fost Eratostene? Unde și în ce perioadă a trăit? Prin ce a devenit faimos? În ce 

constă experimentul său și care este concluzia acestui experiment? Sunt câteva din întrebările 

la care am găsit răspunsuri pe timpul derulării experimentului. 

Eratostene din Cyrene a trăit în perioada cca 276 - cca 195 î.Hr. și a aparținut școlii 

din  Alexandria, fiind considerat fondatorul geografiei matematice. O bună perioadă din viaţă, 

Eratostene a trăit în Alexandria (Egipt), care pe vremea aceea era sub stăpânirea Greciei. El a 

fost matematician,  poet, atlet, geograf și astronom. Pentru activitatea sa, a fost apreciat 

de Arhimede. 

Preocuparea lui Eratostene de a studia fenomenele obișnuite în legătura cu lumina și 

umbra au schimbat lumea. Astfel, într-o zi, în timp ce citea un papirus în bibliotecă, a întâlnit 

o însemnare curioasă: “Departe în sud, la ultimele frontiere ale Sienei, ar putea fi văzut un 

lucru notabil în cea mai lungă zi a anului. Pe 21 iunie, umbrele coloanelor templelor sau a 

unui băț vertical se micșorează odată cu apropierea de amiază. La orele amiezii razele 

Soarelui alunecă până în adâncul unui puț, acolo unde, în alte zile, este umbră. Și atunci, 

exact la amiază, coloanele nu mai au umbră, iar Soarele strălucește direct în apa puțului.” 

Această observație legată de bețe, coloane, umbre, reflexii în apa unei fântâni, doar lucruri 

banale pe care oricine altcineva le-ar fi putut ignora cu ușurință lui Eratostene i-au creat 

întrebări la care a încercat să afle răspunsuri. Eratostene credea că Pământul este sferic și s-a 

hotărât să-l măsoare, încercând să caute și un sens al însemnărilor citite,  folosindu-se de un 

simplu băţ. Eratostene a observat că în oraşul Syena (acum Assuan), în prima zi de vară, la 

ora prânzului, când fundul fântânilor adânci era luminat de soare, nu se vedea umbra. El a tras 

concluzia că soarele se afla exact deasupra capului. Însă tot la ora prânzului şi tot în prima zi 

de vară, dar în oraşul Alexandria, aflat la 5 000 de stadii* nord de Syena, umbra era vizibilă. 

Atunci lui Eratostene i-a venit o idee. Eratostene s-a gândit să facă un experiment utilizând un 

gnomon** (un băț vertical). Când, în Alexandria, la amiază, Soarele era deasupra capului, 

Eratostene a măsurat unghiul dintre băţ şi razele Soarelui. A găsit că unghiul avea 7,2° și 

știind că un cerc are 360°, a împărţit 360 la 7,2. Rezultatul a arătat că unghiul de 7,2°  era a 

cincizecea parte dintr-un cerc. Astfel, Eratostene a tras concluzia că distanţa de la Syena la 

Alexandria, de 5 000 de stadii, era egală cu a cincizecea parte din circumferinţa Pământului.  

A făcut calcule, înmulţind a 50 parte dintr-un cerc cu 5 000 de stadii reprezentați de distanța 

dintre Syena și Alexandria și a aflat că circumferinţa Pământului este de 250 000 de stadii. 

Cele 250 000 de stadii echivalează cu 40 000–46 000 de kilometri.  

În zilele noastre, cu ajutorul navetelor spaţiale care orbitează în jurul planetei noastre, 

astronomii au măsurat circumferinţa polară a Pământului care este egală cu 40 008 kilometri.  

Concluzia este: rezultatele obținute în urma măsurătorilor și calculelor  făcute de 

Eratostene cu peste 2 000 de ani în urmă, sunt aproape identice cu cele actuale, ceea ce e cu 

12



 

adevărat uluitor. Acest om de ştiinţă, Eratostene, a obținut circumferința Pământului cu o 

precizie extraordinară, doar folosind un gnomon (un băț vertical) și aplicând raționamente 

geometrice. 

Elevii noștri, curioși, au refăcut experimentul lui Eratostene în 21 martie 2016 și în   

22 septembrie 2016. Poate i-ați văzut făcând măsurători! Poate v-ați întrebat de ce fac asta! 

Prin participarea la această activitate din cadrul proiectului european ”Experimentul lui 

Eratostene” elevii au aflat de ce este bine să ai cunoștințe de geografie, matematică și fizică și 

cum poți să le folosești în viața de zi cu zi, că nu ai nevoie neapărată de noile aplicații IT 

pentru a afla circumferința Pământului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Reprezentare schematică a raționamentului lui Eratostene. 
Sursă imagine: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eratosthenes_measure_of_Earth_circumference.svg 

Fotografii: Aspecte din timpul desfășurării măsurătorilor, în curtea liceului 
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*STÁDIU, stadii, s. n. 1.(..) 2. Veche unitate de măsură pentru lungime la greci, care varia 

între 147 și 192 de metri. – Din fr.stade, lat. stadium. sursa: DEX '09 (2009) 

**GNOMÓN, gnomoane, s. n. Instrument antic folosit pentru a determina meridianul locului, 

constituind cel mai vechi tip de cadran solar. – Din fr. gnomone. sursa: DEX '09 (2009) 

 

Bibliografie:  

http://eratosthenes2016.ea.gr/en/content/eratosthenes2016 

http://www.descopera.org/eratostene-cum-a-calculat-circumferinta-pamantului/ 

 

Atelier didactic 

Strategii didactice moderne de predare învățare utilizate în știința 

tehnologiei informațiilor 

Prof. Dragomir Elena 

Atunci când se utilizează strategii didactice moderne in predare-învățare, cadrele 

didactice trebuie sa respecte câteva etape simple care țin de învățare prin cooperare. Acestea 

sunt: 

- Constituirea grupului  

- Confruntarea participanților cu o anumita situație problema care provoacă grupul la 

discuții 

- Reflecții 

- Tatonări 

- Etapa documentelor temeinice în legătură cu problema lansată 

- Etapa dezbaterilor colective si de confruntare a ideilor si rezolvărilor propuse 

- Etapa integrării noilor achiziții în sistemul celor deja existenta. 

Metodele constructiviste de predare învățare au, evident, aceleași caracteristici  și se 

bazează pe procedee ca: experiența directă, observație, stadiul independent, analiza, extragere, 

segmentare, grupare, ordonare, comparare, descriere, prezentare, explorare, evidențiere, pe 

redare grafica, pe imagini comparabile, pe contururi, etc. 

Profesorul care agreează în actul didactic utilizarea strategiilor interactive, trebuie sa 

aibă disponibilitatea unor multiple competente: competente organizatorice, științifice, de 

comunicare, ludice, sociale, etc. 
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TURUL GALERIEI 

Este o metoda interactiva de învățare bazata pe colaborarea intre elevi, care sunt puși 

in ipostaza de a găsi soluții de rezolvare a unor probleme. Aceasta metoda presupune 

evaluarea interactivă si profund formativa a produselor realizate de grupuri de elevi. 

Astfel, turul galeriei consta in următoarele: 

1. Elevii, în grupuri de trei sau patru, rezolva o problema(o sarcina de învățare) susceptibila 

de a avea mai multe soluții (mai multe perspective de abordare) 

2. Produsele muncii grupului se materializează intr-o schema, diagrama, inventar de idei 

etc. notate pe o hârtie (un poster) 

3. Posterele se expun pe pereții clasei, transformați intr-o veritabilă galerie 

4. La semnalul profesorului, grupurile trec pe rând, pe la fiecare poster pentru a examina 

soluțiile propuse de colegi. Comentariile si observațiile vizitatorilor sunt scrise pe posterul 

analizat. 

5. După ce se încheie turul galeriei (grupurile revin la poziția inițială înainte de plecare) 

fiecare echipa își reexaminează produsul muncii lor comparativ cu ale celorlalți si discuta 

observațiile si comentariile notate de colegi pe propriul poster. Turul galeriei se folosește cu 

succes si împreună cu metoda cubului. 

Exemplu de activitate desfășurată cu elevii clasei a V-a A în data de 14 decembrie 2016:  

Realizați un desen în Paint cu tema Poluarea mării  

Etapele au fost: 

1. Am împărțit elevii în grupe de 3/4 elevi și au rezultat 8 grupe. Fiecare grupă a primit câte 

ao foaie pe care era scrisă compinența grupei și pe care s-au făcut observațiile la final. 

2. Elevii au lucrat întâi să îndeplinească cerința pe cat posibil prezentându-se la abordările 

variate. 

3. Desenele au fost salvate în folderul clasei. 

4. La semnalul profesorului, grupurile – elevi s-au rotit prin clasa pentru a examina și a 

discuta fiecare produs. Au scris observaațiile și comentariile pe foile grupelor vizionate. 

5. După turul galeriei, grupurile și-au reexaminat propriile produse prin comparație cu 

celelalte și au citit comentariile făcute pe produsele lor.   

Cele mai votate desene sunt: 
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Arta Memoriei sau Mnemotehnica 

Prof. Psiholog Chirilă Aurora 

Arta Memoriei reprezintă una dintre disciplinele foarte importante ale Antichităţii şi nu 

numai, mergând până în Evul Mediu şi Renaştere şi apoi până în zilele noastre, când aproape 

şi-a schimbat numele (din Arta Memoriei în mnemotehnică) şi a cunoscut un nou conţinut.  

Treptat, Arta Memoriei a fost preluată de retori. Având sarcina de a susţine lungi discursuri în 

faţa auditoriului, în lipsa unor mijloace evoluate de întipărire a informaţiei pe suport extern, 

retorii erau nevoiţi să-şi memoreze cât mai bine cu putinţă discursurile concepute în altă parte, 

în linişte şi solitudine. De aceea, ei s-au dovedit printre primii interesaţi de revoluţionara 

metodă de memorare descoperită de Simonides. Mari retori precum Cicero ori Quintilian şi-au 

adus astfel contribuţia la dezvoltarea Artei Memoriei.  

Astăzi mnemotehnica este parte a psihologiei. Mnemotehnica poate fi definită astăzi ca fiind 

disciplina care se ocupă cu optimizarea funcţionării memoriei prin antrenament şi prin 

cunoaşterea mecanismelor ei de funcţionare.  

 Mnemotehnica cuprinde o serie de tehnici de 

îmbunătăţire prin antrenament a memoriei. Tehnici de 

suport şi nu tehnici minune, deoarece mnemotehnica nu 

creează memoria, ci doar o îmbunătăţeşte. Considerabil 

însă. 

Într-o măsură mai mare sau mai mică, unele dintre 

formele populare ale mnemotehnicii sunt larg cunoscute. 

Un exemplu este nodul (pe o sfoară sau la batistă), cel 

mai simplu mijloc de reamintire, folosit din timpuri 

imemorabile. 

Un alt “truc” privind reţinerea numărului de zile ale 

lunilor, este de asemenea larg cunoscut. Este vorba de înşiruirea pe oasele pumnilor a 

numărului de zile ale fiecărei luni. 

Aceste mijloace reprezintă mijloace externe de ajutorare şi suport pentru memorie. Arta 

Memoriei se distinge prin aceea că oferă o serie de mijloace interne. Nu în ultimul rând, 

există mnemotehnici la fel de cunoscute, pentru utilizări speciale: de exemplu sunt multe fraze 

utilizate pentru memorarea numărului n sau a tabelului elementelor chimice (Mendeleev). Iată 

un exemplu: Behăie Măgarul Care SaRe BaRa (pentru coloana a ll-a: Beriliu Magneziu... 

etc.). 

Metodele mnemotehnic, reprezintă un ansamblu de paşi ce trebuie parcurşi şi un număr de 

principii subsumate, ce sunt aplicate asupra unui material de memorat, în vederea uşurării 

întipăririi/recuperării lui. 

Metodele presupun o anume secvenţialitate în aplicare şi reclamă un anumit timp de învăţare. 

Totuşi, pe baza unui antrenament solid, rezultatele pot fi incredibile. 
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Metoda Asociaţiilor În Lanţ (AL) 

Este una dintre cele mai simple metode ale mnemotehnicii. 

Această metodă este o aplicaţie a principiului fundamental în mnemotehnică şi anume 

asocierea simplă 

Metoda poate fi folosită pentru a memora serii de elemente (cuvinte, imagini... ), până la un 

maxim rezonabil de 15-20 de elemente. Pentru un umăr mai mare de itemi se recomandă 

apelul la alte metode. 

Paşii 

Depozitarea 

Se creează reprezentări vizuale pentru primii doi itemi din lista unităţilor de memorat (UDM). 

1 Asociem aceşti doi itemi între ei, astfel încât primul să-l introducă pe al doilea. în felul 

acesta primul se constituie în ancoră. Itemul 1 se numeşte ancoră principală. 

2. Se continuă în acelaşi mod, legând itemul 3 de itemul 2, itemul 4 de itemul 3, prin adăugare 

succesivă astfel încât itemul x se constituie în ancoră pentru itemul x+1, până la ultimul. 

Aşa cum am spus primul element al lanţului se constituie în ancoră principală. Aveţi constituit 

în acest moment un Lanţ de asocieri succesive: Itemul 20 este legat de numărul 19 care este 

legat de numărul 18 ... itemul 2 care este legat de itemul 1. 

Trebuie  să reţineţi doar începutul acestui lanţ: ancora principală. Restul itemilor vor apare 

succesiv prin parcurgerea asociaţiilor. Este asemenea unui lanţ cu zale: de fiecare verigă se 

prinde următoarea. 

Recuperarea 

Plecând de la ancora principală, veţi reconstitui povestea-asociaţie în care aţi integrat-o cu cel 

de-al doilea item. în felul acesta vă veţi reaminti şi care este cel de-al doilea item. Plecând de 

la itemul doi, se reconstituie asociaţia dintre itemul doi şi itemul trei. Practic, itemul unu 

trimite la itemul doi care trimite la itemul trei... Veţi proceda analog pentru a descoperi al 4-

lea item... etc. 

Exemplu privind aplicarea metodei AL: 

Pentru următoarea serie de 5 cuvinte: fluture(1), ventilator(2), păpuşă(3), cozonac(4), 

chitară(5). 

Un fluture(1) foloseşte un ventilator(2) zgomotos şi verde fluorescent, de foarte mari 

dimensiuni, pentru a se ridica în aer. 

Acelaşi ventilator(2) tropăie pe singurul său picior încercând să ajungă la o păpuşă(3) de 

plastic ce fuge în faţa lui. 

Păpuşa(3) aleargă disperată şi ajunge în bucătărie unde se loveşte de un cozonac(4) 

impunător care... 
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Cozonac(4) tocmai cântă la o chitară(5). 

Fluturele(l) reprezintă ancora principală. Au fost create următoarele asociaţii simple: 

I) fluture-ventilator 

II) ventilator-păpuşa 

III) păpuşă-cozonac 

IV) cozonac-chitară 

După ce au fost create asocierile şi după ce a fost revizuit întreg lanţul de asocieri, se menţine 

activ în memorie doar ancora principală, capătul de lanţ. Plecând de la cuvântul „fluture”, în 

baza efortului de imaginaţie investit, memoria va recupera al doilea termen al lanţului, 

deoarece el se află într-o strânsă interacţiune cu primul. Având al doilea termen al lanţului, 

memoria va dezgropa povestea asociată lui şi noul cuvânt cheie, al treilea. Procesul continuă 

până la recuperarea integrală a tuturor termenilor iniţial memoraţi. 

Analizând exemplul de mai sus se poate observa că au fost folosite: 

1. Vizualizarea - obligatoriu. Tehnica fundamentală. 

2. Apoi îmbogăţirea şi intensificarea imaginii – ventilatorul este zgomotos şi verde 

fluorescent, ceea ce creşte graduals ău de memorabilitate. 

3. Magnificarea – ventilatorul este de mari dimensiuni. Dar şi cozonacul. 

4. Personificarea – atât ventilatorul cât şi păpuşa sunt vii şi acţionează ca nişte personaje 

de desen animat. Cozonacul, personificat, cântă la chitară. 

5. Dramatizarea – scena este dinamică, personajele se află în interacţiune, sunt active. Se 

creează idea unui fel de film de acţiune cu urmăriri şi faze neaşteptate. 

Cerinţa este tocmai de a vă lăsa imaginaţia liberă. Deşi poate părea dificil la început, foarte 

repede vă veţi obişnui constatând că puteţi recurge la orice imagine vă apare în minte.  

Nu vă temeţi de asocierile pe care le creaţi: că sunt ciudate, bizarre sau ilogice. Memoria 

vizuală funcţionează pe alte principii. Totuşi pot exista personae pentru care mai uşor de 

memorat sunt scenele rezonabile, realiste, plauzibile. În acest caz, scenele create vor fi mai 

realiste. Cu timpul veţi constata care este situaţia în cazul vostru. 

 

 

Exerciţiu: 

1. Memoraţi prin metoda AL următorii 5 itemi: vrabie, gogoşar, pieptene, uşă, balon. 

2. Memoraţi prin metoda AL următorii 5 itemi: telecabină, avion, rechin, pistol, ştampilă 

3. Memoraţi prin metoda AL următorii 10 itemi: halteră, fotoliu, cravată, trabuc, găină, 

binoclu, ciocan, urs, geantă, mănuşă 
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 Îndemn: există tendinţa ca după vreo 6-8 itemi prinşi în lanţ, să 

apară teama că primii au fost uitaţi. De aceea, în acest moment apare 

tentaţia de a ne opri din construcţia lanţului şi a privi în urmă, 

recapitulând în minte primele asociaţii Ori, apare chiar ideea de a 

schimba asociaţiile găsite iniţial. Este ceva natural, dar nu cedaţi 

nesiguranţei: aveţi încredere în memoria voastră şi continuaţi. Veţi fi 

surprinşi la final să vedeţi că nu aţi uitat nimic. Concentraţi-vă şi 

continuaţi să construiţi asociaţii bune până la sfârşit.  

 

Limite: 

■ nu poate fi utilizată pentru liste foarte lungi 

■ nu poţi spune care este itemul 5 dintr-o listă de 7 

■ pentru a ajunge la un item trebuie parcurs şirul asociaţiilor până la acel item 

■ dacă se uită un item, este posibilca toţi cei care-i urmează şi pentru care el este ancoră, 

să fie pierduţi la rândul lor. 

Avantaje: 

■ permite conservarea ordinii elementelor de memorat 

■ nu are o listă de ancore prememorată 

■ este imediat aplicabilă după faza de exersare a principiilor mnemotehnicii, fără alte 

exerciţii. 

Pentru alte mnemotehnici consultaţi “Arta memoriei” de Sorin Faur 

Bibliografie: 

Faur, S. – Arta memoriei, Tehnici şi metode de antrenament pentru o memorie perfectă, Ed. 

Creative Solutions, Bucureşti, 2002 
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Top lucruri uimitoare despre psihologie! 

 

1. Toata lumea are vise. 

2. Si nevăzătorii au vise “vizuale”. 

3. Chiar si animalele au vise, la fel ca oamenii. 

4. Unele dintre cele mai mari inventii au fost “concepute” in somn. 

5. In vise ne apar doar 

oamenii cunoscuti. 

6. Oamenii sunt mai fericiţi 

atunci când sunt ocupaţi. 

Acest lucru îi ajută să 

rămână optimişti.   

7. Fericirea, supărarea, 

tristeţea, frica, repulsia şi 

uimirea sunt singurele 

şase emoţii care se pot 

exprima universal, peste 

tot în lume. 

8. Consumul de ciocolată 

eliberează în organism aceleaşi substanţe chimice care se secretă atunci când suntem 

îndrăgostiţi. 

9. Oamenii sunt mai sinceri atunci când sunt obosiţi. 

10. O îmbrăţişare scurtă, de numai 25 de secunde, eliberează în corp substanţe chimice 

care sporesc încrederea în persoana pe care o iei în braţe. 

11. Studiile arată că pierderea telefonului mobil generează o panică similară cu cea 

provocată de o experienţă care pune viaţa în pericol. 

12. Atunci când gândesc în altă limbă, oamenii au tendinţa să fie mai logici. 

13. Elevii de liceu din ziua de azi suferă de acelaşi nivel de anxietate ca pacienţii 

medicilor psihiatri din anii ‘50. 

14. Cele mai clare amintiri pe care le avem sunt probabil greşite. 

15. Dependenţa de Internet a fost declarată boală mintală. 

16. Inconştientul nostru este cel care ştie şi decide primul. 

17. Când ne amintim un eveniment din trecut, ne amintim de fapt ultima oară când ne-am 

amintit de el. Nu ne amintim evenimentul în sine, ci amintirea lui. 

18. Amintirile se distorsionează în timp, fiecare om ajungând să aibă cel puţin o amintire 

falsă 

19. Oamenii care fac voluntariat sunt mai mulţumiţi de viaţa lor. 

20. Creierul uman este mai creativ atunci când e obosit. 
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21. Melodia ta preferata iti este atat de draga pentru ca o asociezi mental cu un eveniment 

emotionant din viata ta. 

22. Tipul de muzica pe care il asculti afecteaza modul cum percepi lumea. 

23. În procesul comunicării, 55% îi revine fiziologiei (limbajul corpului), 37% vocii (ritm 

şi ton), şi numai 8% cuvintelor purtătoare de informaţie. 

24. Din cantitatea imensă de informaţie, primită de creier, doar 126 biţi/secundă sunt 

recepţionaţi în mod conştient, restul fiind apanajul subconştientului. 

25. Comunicarea ne face mai inteligenti si potenteaza memoria  

 

http://www.garbo.ro/articol/Psihologie/11633/10-curiozitati-interesante-despre-vise.html 

http://www.gandul.info/magazin/25-de-curiozitati-din-psihologie-14965327 

https://www.studentie.ro/campus/13_curiozitati_despre_psihologie/c-46-a-193541 

http://bravonet.ro/blog/5-curiozitati-psihologice-pe-care-toti-adolescentii-ar-trebui-sa-le-

stie/2015/05/14/ 

http://www.psiho.eu/category/curiozitati 
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Rezultate la Concursurile şi Olimpiadele şcolare din semestrul I, An şcolar 2016-2017 

Denumire Concurs/Olimpiadă Etapa 

Profesor/ 

profesori 

coordonator(i) Elevi Clasa Rezultat 

CONCURSUL DE ACTIVITATI 

INTEGRATE TIMTIM-TIMY Internațională Pilici Luminita Marin Teodora ,Mitea Rebeca 

GRUPA 

MARE Premiul I 

CONCURSUL DE ACTIVITATI 

INTEGRATE TIMTIM TIMY Internațională Racu Anastasia Daria Ripeanu, Macri Matei 

GRUPA 

MIJLOCIE Premiul I 

BEBRAS Națională 

Cojocar-Horobăț 

Luminița 

7 Elevi- 9B, 6 Elevi-9C, 11 Elevi -10B, 

10 Elevi-10C, 2 Elevi -11C, 5 Elevi 11D 

9B, 9C, 10B, 

10C, 11C,11D 

Diplomă 

departicipare 

 „ ȘCOALA-MICUL MEU 

UNIVERS” Națională Ivan Răzvan-Raul Alexandrescu Irina Și Codrescu Bianca a X-a  Premiul I 

CONCURS INTERNAŢIONAL 

"CULORILE TOAMNEI" - 

LIPOVA, ARAD Națională Biţan Ştefana Ifrim Mălina - Ioana a X-a F Premiul II 

ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ 

NICOLAE Regională 

Prof. Claudia 

Nistor Corjan Lăcrămioara Grupa Mică Premiul II 

MAGIA SARBATORILOR DE 

IARNA IN SUFLET DE COPIL Județeană Pilici Luminita Belu Eric, Mazilu Alesia 

MARE -

GRADINITA Mențiune 

MAGIA SARBATORILOR DE 

IARNA IN SUFLET DE COPIL Județeană Racu Anastasia Bran Sacha, Bruma Stefan 

GRUPA 

MIJLOCIE Mențiune 

MAGIA SĂRBĂTORILOR DE 

IARNĂ Județeană 

Prof. Claudia 

Nistor Presadă Antonio Grupa Mica Mențiune 

IN ASTEPTAREA LUI MOS 

NICOLAE Județeană Pilici Luminita 

Dumitru Izabela,Dobre Luca,Vina 

Maria 

GRUPA 

MARE Premiul I 

CONCURSUL DE DESENE PE 

CALCULATOR MY SPACE Județeană 

Cojocar-Horobăț 

Luminița Grecu Bianca Mihaela  a V-a B Premiul I 

IN ASTEPTAREA LUI MOS 

NICOLAE Județeană Racu Anastasia Stefan Mihalache, Ionel Andrada 

GRUPA 

MIJLOCIE Premiul II 

CONCURSUL DE DESENE PE 

CALCULATOR MY SPACE Județeană 

Cojocar-Horobăț 

Luminița Drăgan Andreea a V-a B Premiul II 

CONCURSUL DE DESENE PE 

CALCULATOR MY SPACE Județeană 

Cojocar-Horobăț 

Luminița Șerban Anca Maria  a VI-a B Premiul III 
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CONCURSUL SCOLAR 

NATIONAL DE COMPETENTA 

SI PERFORMANTA COMPER 

LA COMUNICARE IN LIMBA 

ROMANA SI MATEMATICA SI 

EXPLORAREA MEDIULUI Locală Musat Maria 

 17 Din Care Au Obtinut 11 Elevi 

Premiul I,2 Elevi Premiul Ii,11 Elevi 

Premiul Iii Si 4 Elevi Mentiune. Pregatitoare B 

Calificare la 

etapa 

următoare 

COMORILE 

CONDEIULUI,EUXIN MATH, 

COMPER -

COMUNICARE,COMPER-

MATEMATICA; Locală 

Gheorghe-

Stoicescu Sorana 

Comorile Condeiului -18 Participanti, 

10 Calificati, Euxin Math-13 

Participanti, 10 Calificati, Comper-

Comunicare-25 Participanti , 13 Elevi 

Cu 100 Puncte, Comper-Matematica-25 

Participanti, 12 Elevi Cu 100 Puncte. aII-a A 

Calificare la 

etapa 

următoare 

OLIMPIADA BIOLOGIE Locală 

Poșerba Monica-

Simona Motriuc Andreea Diana 9D 

Calificare la 

etapa 

următoare 

OLIMPIADA BIOLOGIE Locală 

Poșerba Monica-

Simona 

Todiraș Robert 

Rihan Mahmoud 10B 

Calificare la 

etapa 

următoare 

OLIMPIADA BIOLOGIE Locală 

Poșerba Monica-

Simona Iacob Mihai Gabriel 10C 

Calificare la 

etapa 

următoare 

OLIMPIADA BIOLOGIE Locală 

Poșerba Monica-

Simona 

Herghelegiu Catalina 

Micu Ancuța Andreea 11D 

Calificare la 

etapa 

următoare 

OLIMPIADA FIZICA Locală Oprea Filis Martin Razvan 6 B 

Calificare la 

etapa 

următoare 

CONCURS DE GRAFICĂ ŞI 

FOTOGRAFIE 

"MAREA...MAREA" Locală Biţan Ştefana Ciucea Iulia, Miţaru Melany - Ioana 

a VI-a A, a 

VII-a B 

Diplomă 

departicipare 

OLIMPIADA BIOLOGIE Locală 

Poșerba Monica-

Simona Popescu Andreea Alexandra 9 D Mențiune 

COPRER-COMUNICARE Locală Avram Elena 

Anghel Rares Petru; Apetrei Beatrice 

Ioana; Stroe Calin  II B Premiul I 
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COMPER -MATE Locală Avram Elena 

Anghel Rares Petru; Ghioca Bianca 

Andreea; Stroe Calin II B Premiul I 

„COMORILE CONDEIULUI” Locală Avram Elena Stroe Calin; Anghel Rares Petru II B Premiul I 

COMPER COMUNICARE Locală Lupu Luiza 

Creţu Teodora, Bogdan Atei, Moşneagu 

Maria, Luncaşi Karina, Balaban David, 

Hiliuţă Daria,  I A Premiul I 

COMPER MATEMATICĂ Locală Lupu Luiza Bogdan Matei, Ionescu Denis I A Premiul I 

CONCURS DE LIMBA ROMANA 

"COMORILE CONDEIULUI" Locală Jurubita Mirela Tudorachescu Gabriel a III a B Premiul I 

CONCURS DE MATEMATICA 

"EUXIN MATH" Locală Jurubita Mirela Tudorachescu Gabriel a III a B Premiul I 

CONCURS DE MATEMATICA 

"EUXIN MATH" Locală Jurubita Mirela Hampu Madalina a III a B Premiul I 

OLIMPIADA DE CHIMIE Locală Calenic Jenica Cicarma Adelina VIIIA Premiul II 

COPRER-COMUNICARE Locală Avram Elena Hampu Miruna;  II B Premiul II 

COMPER -MATE Locală Avram Elena 

Apetrei Beatrice Ioana; Hampu Miruna 

Alexandra; Istratie Delia Maria; Popa 

Diana II B Premiul II 

COMPER COMUNICARE Locală Lupu Luiza 

Ionescu Denis, Ciumandru Ioana, 

Coroamă Andrei, Ursache Adrian, Sali 

Yasmina, Dimcică Andrei, Miron Ana-

Maria, Mizea Cristina I A Premiul II 

COMPER MATEMATICĂ Locală Lupu Luiza 

Pesheva Viktoria, Tănase Ştefan, Sali 

Yasmina, Hiliuţă Daria, Giumba Maria I A Premiul II 

OLIMPIADA  DE FIZICĂ Locală Popa Victoria Popa Radu 7A Premiul II 

CONCURS DE LIMBA ROMANA 

"COMORILE CONDEIULUI" Locală Jurubita Mirela 

Hampu Madalina,Huminiuc 

Iuliana,Tudorachescu Mihaela,Gaita 

Sebastian a III a B Premiul II 

COPRER-COMUNICARE Locală Avram Elena 

Ghioca Bianca Andreea; Istratie Delia 

Maria; Nedea  Florina Adelina; Pîrvu 

Ştefan; Popa Diana IIB Premiul III 

COMPER -MATE Locală Avram Elena Memet Tamer; Nedea Florina Adelina II B Premiul III 

„COMORILE CONDEIULUI” Locală Avram Elena Popa Diana; Hampu Miruna Alexandra II B Premiul III 
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COMPER COMUNICARE Locală Lupu Luiza 

Tănase Ştefan, Costea Mihnea, Velixar 

Leonard, Pesheva Victoria I A Premiul III 

COMPER MATEMATICĂ Locală Lupu Luiza 

Creţu Teodora, Ciumandru Ioana, 

Coroamă Andrei, Ursache Adrian, 

Coşer Jasper, Balaban David, 

Moşneagu Maria, Memet Elis I A Premiul III 

ZILELE SCOLII GIMNAZIALE 

NR.7 ,,REMUS OPREANU'' Locală 

Constantin 

Adriana,Negrea 

Mirela 

Echipe Reprezentative Gimnaziu-

Baschet(Fete) Si Fotbal(Baieti) 

echipe 

reprezentative 

gimnaziu Premiul III 

CONCURS  "PORTUL POPULAR 

ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE" Locală Biţan Ştefana Preda Andreea - Beatrice a VI-a B Premiul III 
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Rezultate la Concursurile şi Olimpiadele şcolare din semestrul II, An şcolar 2016-2017 

Denumire Concurs/Olimpiadă Etapa 

Profesor/ profesori 

coordonator(i) Elevi Clasa Rezultat 

CONCURSUL INTERNATIONAL 

TIMTIM-TIMY Internațională Pilici Luminita 

2O COPII -PREMIUL I, 2 

COPII-PREMIUL II, 2 

PREMIUL III,1 COPIL 

MENTIUNE GRUPA MARE Premiul I 

CONCURS NAȚIONAL 

PROMATEMATICA Națională Topor Narciza 

Panica Maria, Marciuc 

Izabela a IX-a A, a XI-a B 

Diplomă 

departicipare 

CONCURSUL REGIONAL 

„LUCEAFĂRUL” Națională Topor Narciza 

BĂRBULESCU  DIANA-

THEODORA a IX-a A Mențiune 

CONCURSUL REGIONAL 

„LUCEAFĂRUL” Națională Topor Narciza MICU ANDREI ŞTEFAN a X-a C Premiul I 

CONCURS NAȚIONAL 

PROMATEMATICA Națională Topor Narciza 

BĂRBULESCU  DIANA-

THEODORA a IX-a A Premiul I 

COMPER-COMUNICARE-

ETAPA NATIONALA- 11 COPII 

CALIFICATI 

COMPER-MATEMATICA-

ETAPA NATIONALA- 14 COPII 

CALIFICATI Națională 

Gheorghe-Stoicescu 

Sorana-Mariana 

Bectemir Sibel, Blaj Irina, 

Cercel Andrei, Ceuca 

Madalina, Giumantir Alexia, 

Iana Mihai, Mihalache 

David, Mocanu Dragos, 

Popescu Denis, Popescu 

Stefan, Rucea 

Alexa/Comper-Comunicare, 

iar la Comper- Matematica s-

au adaugat Chiper Gabriele, 

Coser Sarah, Poclitaru 

Laurentiu aII-a A Premiul I 

STEFAN PROCOPIU Națională Popa Victoria 
Bulancea George, Mitrea 

Răzvan, Enache Liviu,Armeanu  11C Premiul II 

CONCURSUL REGIONAL 

„LUCEAFĂRUL” Națională Topor Narciza LUCHICI ALEXANDRA a X-a C Premiul II 

CONCURSUL REGIONAL 

„LUCEAFĂRUL” Națională Topor Narciza 

CHELE  DIANA- 

GEORGIANA a X-a C Premiul III 
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CONCURSUL NAȚIONAL DE 

GEOGRAFIE "TERRA" Națională Cazacu Steliana Barna Alin a 6 a A Premiul III 

MAREA NEAGRĂ DIGITALĂ Regională 

Cojocar-Horobăț 

Luminița Micu Andrei Ștefan a X-a C 

Diplomă 

departicipare 

MAREA NEAGRĂ DIGITALĂ Regională 

Cojocar-Horobăț 

Luminița Vîgă Roxana Ioana a X-a C 

Diplomă 

departicipare 

MAREA NEAGRĂ DIGITALĂ Regională 
Cojocar-Horobăț 

Luminița Pop Sabina Florina a IX-a F Mențiune 

MAREA NEAGRĂ DIGITALĂ Regională Dragomir Elena Fodor Andrada a X-a D Mențiune 

CONCURSUL REGIONAL 

MAREA NEAGRĂ DIGITALĂ Regională Chirculescu Anca Bucur Răzvan a 9-a D Mențiune 

CONCURSUL REGIONAL 

MAREA NEAGRĂ DIGITALĂ Regională Chirculescu Anca Bului Dan-Andrei a 11-a A Mențiune 

CONCURSUL REGIONAL 

„LUCEAFĂRUL” Regională Topor Narciza MICU ANDREI ŞTEFAN a X-a C Premiul I 

MAREA NEAGRĂ DIGITALĂ Regională Dragomir Elena Dobrotă Ștefan a X-a D Premiul I 

OLIMPIADA DE BIOLOGIE Județeană 

POSERBA 

MONICA 

MOTRIUC ANDREEA 

DIANA IX D Mențiune 

OLIMPIADA DE BIOLOGIE Județeană 

POSERBA 

MONICA 

POPESCU ANDREEA 

ALEXANDRA IX D Mențiune 

CONCURSUL PENTRU ELEVI ȘI 

STUDENȚI ÎN TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI ESTIC Județeană Chirculescu Anca Hagi Andrei a 11-a A Mențiune 

OLIMPIADA  DE LIMBA 

ENGLEZA Județeană Comanici Izabela Rusu Alina 7A Mențiune 

OLIMPIADA DE LIMBA 

ENGLEZA Județeană Comanici Izabela Alboiu Cristina 11F Mențiune 

O.N.S.S. TENIS DE MASA Județeană 

Constantin A., 

Negrea M. NEDELCU ANA MARIA 10 D Mențiune 

CONCURSUL DE 

MATEMATICA TOMIS Județeană 

SVINARCIUC 

LILIANA POPA CORALIA V B Mențiune 

STEFAN PROCOPIU Județeană Popa Victoria 

Bulancea George, Mitrea 

Răzvan,Armeanu 

Radu,Enache Liviu 11C Premiul I 

prof creator
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CONCURSUL JUDETEAN DE 

MATEMATICA,,EUXIN MATH" Județeană 

Gheorghe-Stoicescu 

Sorana-Mariana 

Iana Mihai, Ceuca Madalina, 

Mihalache David aII-a A Premiul I 

O.N.S.S. VOLEI,FETE-LICEU Județeană 

CONSTANTIN 

A.,NEGREA M. 

ECHIPA 

REPREZENTATIVA LICEU 

SELECTIONATA 

LICEU, FETE Premiul I 

CONCURSUL JUD. DE DANS 

MODERN ŞI TRADIŢIONAL 

"ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR" - 

SECŢIUNEA DANS MODERN Județeană Chirilă Aurora 

Abdurafi Alma, Başchir 

Bogdan, Dascălu Narcis, 

Popa Oana, Pioară 

Georgiana, Sîrghie Flavia 

a IX-a C şi F, a X-

a A şi E, a XI-a E Premiul II 

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE Județeană Cazacu Steliana Ene Sabina Ileana a8a A Premiul II 

CONCURSUL NAȚIONAL DE 

GEOGRAFIE "TERRA " Județeană Cazacu Steliana Barna Alin a 6a A Premiul II 

CONCURSUL NAȚIONAL DE 

GEOGRAFIE "TERRA " Județeană Cazacu Steliana Barna Alin a 6a A Premiul II 

CONCURSUL NAȚIONAL DE 

GEOGRAFIE "TERRA " Județeană Cazacu Steliana Barna Alin a 6a A Premiul II 

OLIMPIADA 

TRANSDISCIPLINARA DE 

STIINTELE PAMANTULUI Județeană 

Calenic Jenica, 

Croitoru Marilena, 

Popa Victoria Vina Gabriela XI C Premiul II 

,,COMORILE CONDEIULUI"- 

CONCURS JUDETEAN DE 

CALIGRAFIE SI ORTOGRAFIE Județeană 

Gheorghe-Stoicescu 

Sorana-Mariana 

Blaj Irina,Rucea Alexa,Ceuca 

Madalina, Iana Mihai, 

Mocanu Dragos aII-a A Premiul II 

OLIMPIADA DE LB FRANCEZA Județeană 

prof. Chiratcu 

Adriana-Roxana Bugu Ana-Maria a VII-a A Premiul II 

OLIMPIADA DE LB. ENGLEZA Județeană Comanici Izabela Garstea Vlada 11C Premiul II 

O.N.S.S. BASCHET-

BAIETI,LICEU Județeană 

NEGREA 

M.,CONSTANTIN 

A. 

ECHIPA 

REPREZENTATIVA LICEU 

SELECTIONATA  

LICEU Premiul II 

O.N.S.S. VOLEI BAIETI-LICEU Județeană 

CONSTANTIN 

A.,NEGREA M. 

ECHIPA 

REPREZENTATIVA,LICEU 

SELECTIONATA 

LICEU, BAIETI Premiul II 

O.N.S.S. BASCHET,FETE-LICEU Județeană 

NEGREA 

M.,CONSTANTIN 

A. 

ECHIPA 

REPREZENTATIVA LICEU 

SELECTIONATA 

LICEU Premiul III 

CUPA COCA-COLA-

FOTBAL,BAIETI Județeană 

CONSTANTIN 

A.,NEGREA M. 

ECHIPA 

REPREZENTATIVA LICEU 

SELECTIONATA 

LICEU-BAIETI Premiul III 
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  Aşteptăm sugestiile voastre, articole şi diverse materiale care pot fi 

publicate în revista liceului la adresa de poştă electronică 

revista.decebal.dixit@gmail.com  sau la unul din profesorii coordonatori: 

Bărbuleţ Elena (limba şi literatura română) sau Dragomir Elena 

(informatică). 

Toate creaţiile trimise trebuie să respecte normele de originalitate.  

Termen limită pentru următorul număr 1 Octombrie 2017 
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