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Titlul revistei noastre, Geneze exprimă mai bine ideea
de redefinire a adolescenţilor, cu activităţile lor cotidiene,
pasiunile, reuşitele şi proiectele lor de viitor.
De ce am simţit nevoia unei publicaţii care să ne
reprezinte?
În primul rând, pentru că avem elevi talentați, tineri care
au ceva de spus, care vor să-și exprime gândurile, emoțiile,
aspirațiile. În era tehnologiei moderne, când pragmatismul pare
să fi înlocuit valorile spirituale de altădată, există totuși adolescenți pentru care plăcerea de a
scrie rămâne una din pasiunile prioritare. Timizi la început, dar din ce în ce mai încrezători, pe
măsură ce efortul lor începe să dea roade, acești elevi au dăruit din timpul și talentul lor pentru ca
și alții să descopere pasiunea cuvintelor.
Citim tot mai puțin; calculatorul, mobilul și televizorul ne ocupă aproape tot timpul liber
de care, din nefericire, dispunem destul de rar în acest secol al vitezei. Și totuși, există oameni
pentru care plăcerea lecturii nu a dispărut încă, există tineri cărora le place să citească și să scrie.
Iată un argument imbatabil pentru ca inițiativa de a avea o revistă proprie să fie promovată în
continuare!
În al doilea rând, constatăm că multe dintre activitățile organizate în școala noastră au
devenit cunoscute prin intermediul acestei publicații, numeroase articole fiind rezervate
diferitelor evenimente și acțiuni la care au participat elevii noștri. În acest sens, revista se
dovedește a fi nu doar o manifestare a tinerelor condeie, ci și o sursă de informare accesibilă
publicului interesat și implicit un instrument de promovare a imaginii școlii.
Acest număr al revistei este deosebit de celelalte prin faptul că apare cea mai mare parte
din conținut atât în limba română cât și în limba engleză. Acest lucru se datorează viitoarei
mobilități din proiectul Erasmus+, Creativity Knows No Borders, care va avea loc în școala
noastră, în luna octombrie 2016. Țara gazdă fiind România, școala noastră va fi vizitată de
profesori și elevi din alte nouă țări, partenere în acest proiect: Belgia, Finlanda, Italia, Lituania,
Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania și Turcia.
Așteptăm, așadar, ca lectorii noștri să descopere cu interes paginile următorului număr și,
de ce nu, să ne împărtășească atât impresiile, cât și sugestiile lor.
Colectivul de redacție
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Andreea-Gabriela,
MÂNDRIA NOASTRĂ

Unul dintre elevii Liceului Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc care participă la
întreceri sportive de atletism este Doroftei Andreea-Gabriela, elevă în clasa a XII-a A, ea
deţinând o impresionantă colecție de medalii şi diplome la nivel naţional şi mondial.
Putem spune că ea este o adevărată
mândrie pentru şcoala noastră, ea purtând pe
piept medalii si distincții aproape la toate
competițiile la care a participat. Face parte
din Clubul Sportiv Suceava și este antrenată
de către doamna Elena Țâmpău, ea însăși
alergătoare de performanță.
Pentru a o cunoaște mai bine pe colega
noastră, am realizat un scurt interviu în urma
căruia am obţinut următoarele informaţii
despre ea:
Raluca: Ce şi
cine
te-a
motivat să începi să practici acest sport?
Andreea: Încă de mic copil practicam diferite sporturi, dar cea
care m-a motivat cel mai mult a fost doamna antrenoare, Ţîmpău
Elena care mi-a arătat atletismul precum un hobby.
Raluca: Când a fost prima ta competiţie şi cum a fost?
Andreea: Prima mea competiţie a avut
loc pe stadionul Arenelor Suceava, unde
am reuşit să obţin locul 3 la proba de
1500 m. Pot spune că a fost un concurs
plin de emoţii deoarece erau foarte multe concurente, unele dintre ele
având rezultate naţionale.
Raluca: Cum a fost primul tău concurs la nivel naţional?
Andreea: Primul meu concurs naţional a fost mai mult un eşec
deoarece nu eram într-o stare fizică perfectă, iar la finalul acestui
concurs am ieşit pe locul 13 dar numai cu ajutorul doamnei antrenoare,
care m-a făcut peste câteva luni să revin la un nou concurs unde am
obţinut locul al 3-lea la 3000 m.
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Raluca: Când a fost primul tău concurs internaţional şi ce
loc ai obţinut?
Andreea: Primul meu concurs internaţional a avut loc în
Bulgaria, proba de 1500 m, aici reuşind să obţin locul 1 şi
totodată să devin campioană balcanică.
Raluca: La ce concursuri ai mai participat?
Andreea: La scurt timp după Campionatul Balcanic am
avut Campionatul European, unde am participat la
selecţia Jocurilor Olimpice de Cadeţi (juniori) care a
avut loc în China, în Nanjing. Aici am reuşit să obţin
locul 4 european la proba de 1500 m.
Raluca: Cum a fost participarea la Olimpiada de Juniori
pentru tine?
Andreea: Pot spune că a fost un concurs marcant pentru
întreaga mea activitate, fiind în acelaşi timp un plus de
motivaţie pentru mine.
Raluca: Care a fost persoana care te-a motivat cel mai mult?
Andreea: Pot spune că doamna antrenoare, Ţîmpău Elena a fost şi este un exemplu pentru mine,
aceasta încurajându-mă la fiecare concurs şi la antrenamentele zilnice.
Raluca: Care este obiectivul tău în această carieră?
Andreea: Momentan obiectivul meu este să particip la olimpiada care
va avea loc la Tokyo, Japonia, în anul 2020.
Raluca: Care a fost unul dintre cele mai bune rezultate obţinute până
acum?
Andreea: Unul dintre cele mai mari rezultate ale mele a fost locul 14
(la individual) şi locul 5 cu echipa României la Campionatul Mondial
de alergare montană, din
Bulgaria.
Raluca:
Care
sunt
următoarele planuri ale tale?
Andreea: Pe viitor aş vrea să urmez o facultate de
sport şi poate chiar să devin o viitoare antrenoare.

Articol realizat de:
Eleva Axintoi Raluca – cl.a XII-a A
Prof. îndrumător Tîrlă Mirela
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Am poposit pe băncile acestui liceu încă din clasa a IX-a, unde am întâlnit colegi noi, cu
care mă înțeleg bine și profesori pe care îi apreciez foarte mult și cărora, în egală măsură, doresc
să le mulțumesc pentru cunoștințele bogate pe care ni le-au oferit. Îmi amintesc clipele de
început, când am pășit sfioasă în clasa care mi se părea atunci mult prea mare, la vremea aceea
fiind 40 de colegi. Anii au trecut pe nesimțite, efectivul a scăzut mereu, unii s-au bucurat de
rezultate deosebite iar alții mai puțin,
însă cu bune și rele, iată-ne în clasa a
XII-a, an de finalitate și de încununare
a celor patru ani de muncă.
De-a lungul celor trei ani de
studiu, mi-am dat seama că sunt
capabilă să învăț lucruri noi și, de
asemenea, utile pentru devenirea mea
personală și profesională. Alături de
cunoștințele de specialitate, am fost
călăuziți spre autocunoaștere atât de
către doamna dirigintă, cât și de către
domnii profesori de la clasă. Cunoașterea de sine este importantă pentru trasarea liniilor
personalității și devenirea noastră ulterioară.
Conștientizez că urmează o perioadă grea, un an școlar cu multe teste, simulări și, nu în
ultimul rând, la sfârșit, un examen foarte important, bacalaureatul, pe care îmi doresc să îl trec cu
succes, însă știu că este nevoie de multă muncă și ambiție pentru a face față acestei „provocări“,
dar sunt încrezătoare în forțele proprii și în bagajul de cunoștințe asimilate până în prezent.
Mi-aș dori nespus de mult să-mi bucur părinții cu rezultate cât mai bune în acest an
școlar precum și la examenul de la sfârșitul liceului. Emoțiile mele acum sunt foarte mari
deoarece, din păcate, a mai rămas puțin timp pe care îl voi petrece la acest liceu, alături de
colegii mei dragi și domnii profesori, care sunt foarte deschiși la orele de curs, ne sprijină, ne
ascultă și ne îndrumă să facem lucruri bune. Oferindu-mi-se această ocazie țin să le mulțumesc
tuturor profesorilor care ne-au format, educat și învățat lucruri utile atât în viața profesională
viitoare cât și în viața personală. Ei sunt pentru noi ca niște adevărați părinți.
În ceea ce privește viitorul profesional, îmi doresc să îmbrățișez o carieră didactică, să
urmez cursurile Facultății de Științe ale Educației în învățământul preșcolar și primar, deoarece
îmi plac foarte mult copiii.
Le doresc tuturor colegilor un an cât mai bun, cu rezultate pe placul lor și mult succes la
examenul maturității, iar domnilor profesori le doresc răbdare și înțelegere pentru a ne călăuzi în
continuare pașii spre o bună autocunoaștere și pentru a înțelege adevăratul sens al existenței.
Articol realizat de:
Eleva Bedrule Mădălina – cl. a XII-a A
Prof. îndrumător Tîrlă Mirela
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Pentru mine, anii de liceu reprezintă cea mai frumoasă etapă din viața
unui copil. Am învățat cum să ne comportăm în societate, aici dobândind
cunoștințele necesare spre a deveni mai târziu niște oameni culți, pregătiți să se
lanseze în
viață. Și tot aici suntem încurajați să ne
urmăm
visele, să ne cultivăm talentul și să facem
tot ce stă în puterile noastre
pentru a ne atinge țelurile.
Când am venit în
acest liceu, auzisem vorbe frumoase
despre colectivul didactic
din această școală, precum și despre
rezultatele deosebite ale
multor elevi care s-au format aici. Dar nu
știam că voi avea și eu
șansa de a fi susținută în promovarea
talentului meu muzical și a pasiunii mele pentru muzica populară.
Încă din primii ani de liceu, profesorii mei m-au încurajat și
îndrumat să merg mai departe, să am încredere în mine și să fiu
perseverentă în dorința de a deveni cândva o interpretă de muzică
populară celebră.
De la părinți și de la unii profesori
am aflat că odinioară perioada liceului era la
fel de importantă ca și astăzi, însă condițiile sociale și economice erau
total diferite. Nu existau diferențe atât de mari între colegi iar respectul și
studiul erau așezate la loc de cinste. Este adevărat că astăzi noi beneficiem
de acces facil la informații, prin intermediul noilor tehnologii, dar de noi
depinde capacitatea de a le utiliza cu măsură și discernământ pe cele mai
bune și utile dintre ele.
Acum fiecare dintre noi
beneficiază de telefon,
televizor și internet, însă
ceea ce ne însușim
depinde doar de noi. Acest
acces poate fi bine
valorificat și, de ce nu,
chiar să fie un mijloc de
promovare a talentelor și
abilităților
de
care
dispunem.
Ce-aș putea să mai spun despre anii petrecuți în acest liceu? Sunt
mai multe de afirmat, dar poate cel mai important lucru ar fi acela ca
aici am învățat să lucrez în echipă, să-mi fac prieteni adevărați, să fiu nu
doar o elevă bună, ci și o bună colegă, să privesc cu speranță spre viitor.
Articol realizat de:
Eleva Bardaș Ionica – cl. a XII-a A
Prof. îndrumător Popescu Elena
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Freamăt de speranță este locul unde oricine
poate avea șansa să experimenteze ce înseamnă să fii
cu adevărat un înger păzitor pentru o mulțime de
suflete nevinovate, ce au cu disperare nevoie de
ajutor. Copiii sunt poarta spre a realiza cine ești tu cu
adevărat. Însă prin intermediul participării mele, aș
dori să vă povestesc despre experiența mea la această
asociație, numită Freamăt de speranță, un loc ce mia deschis sufletul și mi-a arătat una dintre laturile mele ascunse și anume: latura bunătății și a
milosteniei. Freamăt de speranță este o asociație umanitară ce ajută copiii aflați în suferință, cu
neputinţe psihice sau locomotorii. Însă am sesizat un lucru la acești copii minunați, şi anume că
au multă voință și ambiție dar și sete de cunoaștere.
Ferice de cei ce, deși nu pot să meargă, încearcă și au puterea să îndrăznească să
pășească! Însă acești pași ce îi fac ei, sunt pașii spre un nou început, o nouă șansă de a merge mai
departe. Ferice de cei ce, deși nu pot să gândească limpede, au mai multă înțelepciune decât
oricare mare învățat al lumii, pentru că înțelepciunea este năzuința omului de a deveni cândva
nemuritor! Prin înțelepciune obții putere iar prin putere obții respect. Prin respect obții bunătate
iar bunătatea este tot ceea ce contează. Voința, respectul și bunătatea sunt tot ceea ce ne țin astăzi
în viață. Ne mențin intacți atât sufletește, cât și din punct de vedere fizic. Bunătatea, voința, și
răbdarea sunt cele mai prețioase calităţi omeneşti iar talentul este un dar oferit de Dumnezeu
pentru tine, însă ceea ce faci cu talentul este darul tău pentru Dumnezeu.
În ziua de astăzi am reușit să fac o mare realizare, ce mi-a schimbat viața în bine. Mi-a
deschis noi orizonturi. Este prima dată în viața mea când am simțit că pot ajuta atâtea suflete
rătăcite. Mă bucur enorm că pot da o mână de ajutor cu puținul meu pe care îl am. Însă uneori
acest puțin poate însemna chiar mult mai mult pentru alții.
Ceea ce mi-a schimbat viața în cel mai minunat mod este o simplă carte. Însă nu este o
carte oarecare, ci o carte de colorat pentru copiii cu dizabilități, care este formată din texte scrise
de Sebastian Crăciun care au fost ilustrate în funcție de conținut prin desene făcute de mine,
respectiv grafică în creion. Și astfel amândoi am creat o minunată carte de colorat pentru copiii
cu dizabilități! Aceasta se vinde la prețul de 5 lei în papetăriile din Câmpulung Moldovenesc.
Sebastian este un exemplu pentru fiecare, o persoană cu mare credință în Dumnezeu și cu multă
încredere în sine. Mulți spun că este trimisul lui Dumnezeu. Însă se știe că Dumnezeu lucrează
prin oameni, toate creațiile Lui fiind o adevărată artă pentru noi toți. Aceste creații sunt făcute
din suflet pentru suflet! Însă toate aceste lucruri nu le-am fi realizat fără ajutorul unei doamne
speciale, doamna Crăciun Anca, fondatoarea Asociației Umanitare Freamăt de Speranță, o
femeie cu un suflet mare și o bunătate deosebită. Este o mare onoare pentru mine să fac parte din
această acociație, ce efectiv mi-a arătat calea mea spre succes!
Articol realizat de:
Elev Sasu Alexandru – cl. a X-a B
Prof. îndrumător Tîrlă Mirela
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Ca un actor
O lacrimă pe pleoapa ta,
Închide multe orizonturi,
O umbră adâncită-n ea,
Atinge dureroase locuri.
Un strop de ploaie-mi
bate-n geam,
Durerea este-atât de mare,
Căci astăzi eu nu te mai am,
Figura ta dispare.
E-ntipărită în trecut,
În minte, lacrimi şi cuvinte,
Nu cred că totul e pierdut,
Mai poate fi ca înainte?
Sfârşită de puteri îţi spun
Că-n dragoste nu-i ca la
şcoală,
Alergi ca un actor nebun,
Lăsând în urmă scena goală.

Tinereţea
Tinereţea...
Nu cunoaşte ura,
Nu cunoaşte arma,
Nu ştie ce-i minciuna,
Nu ştie ce-i suferinţa,
Nu se lasă pradă
Şi nu ştie să ceară!

Dac-ar fi de cumpărat,
S-ar vinde la kilogram.
Şi de-ar fi de-amanetat,
Nimeni nu ţi-ar da un gram.
În lume cu toţii trec,
Prin anii frumoşi ai vieţii,
Rând pe rând vor preţui,
Idealul tinereţii.
Negură Mihaela-absolventă
învăţământ seral

Mama

,,Nani, nani, puiul meu”
Şi aşa a-nceput tot,
E dulcea copilărie,
Ce s-o uit nu am să pot.
Apoi sunt primii mei paşi,
Ce tu mi-ai călăuzit,
Ţinut de mâini delicate,
Ce de-odată m-au pornit.
Şi chiar dacă ţi–ai dori
Mic mereu ca să rămâi,
În viaţă tu vei păşi,
Vei ajunge-n clasa-ntâi.
Anii trec şi clasa creşte,
Se duc ca păsările-n zbor,
Peste ani şi ani de-atunci
Vei striga: ,,Azi mă însor!”.

Mama mea cu chip de floare,
Înzestrată cu dar sfânt,
Tu eşti singura fiinţă,
Care-o iubesc pe pământ.

Dar mai este pân-atunci,
Chiar de viitorul vine,
Îmi las grijile deoparte,
Să mă bucur doar de tine.

Însăţi tu m-ai învăţat
Ca să scriu, ca să citesc
Şi povaţă tu mi-ai dat,
De rele să mă păzesc.

Sărut mâna pentru masă,
Pentru grija oferită,
Pentru masă, casă, viaţă,
Te iubesc, să fii iubită!

Tu stăteai îngenunchiată
Având o icoană-n faţă,
Te rugai neîncetat,
Să ne fie bine-n viaţă.

N-am cuvinte ca să-ţi spun,
Nu am cum să-ţi mulţumesc,
Pentru că tu mi-ai dat viaţă,
Pentru asta te iubesc!

Eu cu drag îmi amintesc,
Atunci când mă legănai
Şi cu vocea ta duioasă,
Fericită îmi cântai.

Sasu Alexandru-clasa aX-aB
Profesor îndrumător
Amanoloae Luize
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Natura ne dăruiește din plin și necondiționat, cu bucurie și simplitate, toate bunurile sale.
Însă omul, de cele mai multe ori, n-a știut sau a uitat să protejeze aceste daruri minunate pentru
el și generațiile viitoare. Trăim într-o perioadă în care oamenii datorită creșterii demografice își
extind teritoriile locuite în detrimentul pădurilor, a
pășunilor, a animalelor și chiar a apelor. Dezvoltarea
explozivă a industrializării a dus la o necesitate
imperioasă de apărare împotriva acțiunii necontrolate a
omului asupra mediului, astfel, se pune tot mai acut
problema protecției mediului înconjurător.
Pe data de 5 iunie a avut loc, în cadrul Liceului
Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Concursul
,,S.O.S.-Salvați Pământul’’, cu ocazia ,,Zilei mondiale a mediului’’. În deschidere ne-a fost
prezentată semnificaţia zilei de 5 iunie şi conceptul de dezvoltare durabilă.
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite s-a reunit la
Stockholm în 1972 şi a decretat unul dintre cele mai importante
evenimente sosite în sprijinul naturii ce avea să fie celebrat în
fiecare an pe data de 5 iunie şi anume ,,Ziua Mondială a
Mediului’’.
Scopul acestui eveniment este acela de a atrage atenţia
asupra necesităţii protejării mediului.
Convinşi de importanţa unui mediu protejat, Conferinţa
Mondială O.N.U (Organizația Națiunilor Unite) de la Rio de
Janeiro a lansat conceptul de ,,dezvoltare durabilă’’ în
1992. Dezvoltarea durabilă reprezintă progresul
economic şi social fară a pune în pericol echilibrul
natural al planetei .
Obiectivul principal al activităţilor desfăşurate în
cadrul liceului nostru îl reprezintă conştientizarea elevilor
în ceea ce priveşte protecţia mediului.
Concursul s-a desfăşurat pe trei secţiuni: machete,
desene, costume din materiale reciclabile.
 secţiunea machete: premiul I -Poenari Andreea din clasa a XI- a A;
 secţiunea desene: premiul I -Ţaran Adela-absolventă;
 secţiunea costume din materiale reciclabile: premiul I - Macoviciuc Radu din clasa a XI-a B.
Articol realizat de:
Eleva Şoldan Diana cl. a XI-a A
Prof. îndrumători: Negură Leontina și Grămadă Nicoleta
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Săptămâna europeană a tineretului pune accentul asupra participării cetățenești active
a tinerilor în societate. Sute de evenimente au fost organizate în cele 27 de țări ale UE. Această
săptămână a sărbătorit, de asemenea, aniversarea de argint a sprijinului oferit de UE tinerilor,
care a ajutat să participe la schimburi transfrontaliere, la serviciul european de voluntariat și la
alte activități educative nonformale aproximativ 2,5 milioane de persoane.
Săptămâna Europeană a Tineretului este un eveniment propus de Comisia Europeană iar
în România evenimentul este coordonat de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare
în Domeniul Educației și Formării Profesionale.
Săptămâna Europeană a Tineretului îi
ajută pe tineri să se implice mai mult în
procesul democratic și să le faciliteze accesul
pe piața muncii. Evenimentul a pus accent pe
participarea la viața societății și pe
responsabilizarea tinerilor din toate categoriile
sociale, în vederea promovării unei democrații
înfloritoare.
Cu această ocazie, Liceul Tehnologic
Nr. 1 și-a propus ca în data de 8 mai să organizeze o serie de activități care au avut succes.
Obiectivul principal al acestor activități l-a reprezentat cunoașterea și promovarea
valorilor europene, a valorilor fiecărei țări membre a Uniunii Europene.
În deschidere, doamna profesoară Grămadă Nicoleta ne-a prezentat activitatea Asociației
,,Youth 4 Nation’’ și mobilitățile din cadrul proiectului Erasmus.
A avut loc un concurs pe clase ce a cuprins următoarele probe:
 Prezentare de postere cu informații despre Uniunea Europeană;
 Fiecare clasă a extras câte un bilet cu o țara din UE, pentru care avea de realizat un scurt
CV;
 Confecționarea unei structuri stabile din spaghete, banda adezivă și bezea;
În urma activității, elevii au fost premiați:
 Premiul I - clasa a X- a D
 Premiul II - clasa a XII- a B
 Premiul III - clasa a XI-a A

Articol realizat de:

Eleva Șoldan Diana, a XI-a A
Prof. îndrumători: Negură Leontina și Grămadă Nicoleta
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Problema violenței
în școală este de actualitate
pentru că se observă în
ultima perioadă o acutizare a
acesteia și se înregistrează
la nivel național o creștere a
violenței infantile. Violența
în școli este, din păcate, un
adevăr al societății noastre. Se manifestă în diferite forme iar școala devine spațiul în care
conflictele dintre elevi sau dintre elevi și adulți evoluează. Acest tip de violență se poate
manifesta verbal, psihic sau fizic. În mod „tradițional”, cu părere de rău trebuie să o spunem, neam obișnuit să considerăm violența din școală, dar și „bătăile” dintre elevi, normale, fiecare
generație având ,,bătăușii” ei. Există totuși diferențe semnificative între trecut și prezent, atât în
ceea ce privește frecvența acestor situații cât și percepția asupra acestor manifestări: au devenit
obișnuințe, sunt tolerate, sunt motiv de glumă, iar cei implicați, autorii, devin „mici eroi” ai
claselor sau școlilor respective.
"Medierea în şcoală" este tema dezbătută pe data de 3 iunie 2016, a fost o întâlnire
organizată în Sala de festivități a Liceului Tehnologic
Câmpulung Moldovenesc, unde, 100 de adolescenți împreună
cu profesorii diriginți, consilierul școlar și domnul Vasile
Vargan, președintele Asociației mediatorilor din Bucovina
Suceava, au ajuns la concluzia ca nu trebuie să privim
conflictul ca pe o forță distructivă și negativă, el putând
deveni o șansă pentru maturizare și dezvoltare.
Medierea în sistemul școlar presupune posibilitatea de
soluționare a conflictelor cu ajutorul unei terțe persoane, pe cale amiabilă, este un proces ce
implică învățarea de noi abilități care odată însușite permit
examinarea rădăcinilor și consecințelor conflictelor,
exersarea strategiilor specifice de rezolvare ale acestora
ajungându-se la un câștig de cauză pentru ambele părți, "Eu
împotriva ta" transformându-se în "Eu împreună cu tine
împotriva conflictului". Se vor dezvolta astfel competențe
ce-i vor ajuta pe elevi la analiza situațiilor conflictuale
școlare si sociale și luarea unor decizii asupra căilor
înțelepte de acțiune, devenind responsabili pentru consecințele alegerilor nou experimentate.
Mediatorii astfel formați vor deveni buni ascultători ai colegilor implicați atât în
conflictele elev-elev, dar si elev-profesor, ajutând u-i la rândul lor să găsească soluții pentru
problemele apărute, fără ca ei să ofere sau să impună vreo variantă proprie. Am stabilit deja un
program pentru întâlnirile ulterioare, mulți dintre elevii școlii noastre dorind să participe la
trening-urile de formare, înțelegând ca această procedură este bazată pe voluntariat și din partea
lor, dar și din partea formatorilor.
Articol realizat de:

Consilier școlar: psiholog Condurache Laura
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"Alege înțelept!" a fost tema dezbaterii de grup a elevilor claselor a-IX-a şi a-X-a de la
liceul nostru. Scopul aceste activități a fost conştientizarea efectelor negative ale
comportamentelor de risc la adolescenți şi găsirea alternativelor sănătoase, funcționale care să ne
ofere securitatea emoțională şi fizică pentru dezvoltarea armonioasă la această vârstă.
Domnul doctor Chiriță Leonard le-a vorbit copiilor despre
impactul agresiv al alcoolului şi drogurilor asupra sănătății psihice şi
fizice, subliniind ceea ce înseamnă tabloul clinic al adolescentului
dependent, simptomele sevrajului şi prognosticul grav în cazul în care
tinerii nu renunță la consum.
Doamna profesor Ana-Maria Petrasuc
a pregătit împreună cu elevii un material
despre conținutul de substanțe naturale şi
artificiale ce se găsesc în droguri, care prin natura lor chimică
determină atât alterarea funcționării organelor, cât şi afectarea directă a
sistemului nervos. Ajungând la un consum regulat, ele provoacă o
creştere a toleranței din partea organismului şi implicit dependență.
Consilierul școlar a amintit despre stadiile dependenței ce se definesc ca dezvoltarea unui
proces şi ca o formă de automodelare a dependentului. Există un ciclu ideal al experienței umane
care suferă modificări la persoanele cu adicție de substanță, ceea ce face ca dependentul să învețe
tipare noi de acțiune ce-l vor duce în final la o mobilizare a energiei printr-o acțiune greşită. Se
face trecerea etapizat, de la evitare (consumatorul evită stări în care nu se simte confortabil,
crescându-şi încrederea în sine prin consum de drog sau alcool), menținere (încearcă să-şi
mențină senzația obținută inițial, atât intrapersonal cât şi interpersonal), spre îngustare, creând
ceea ce se numește "mediu sărăcăcios", când dependentul se concentrează mai mult pe lumea lui
internă, decât pe cea externă. Colapsul inevitabil este ultima etapă a acestui proces dureros, în
acest punct lumea este limitată doar la sine şi drog, apare fenomenul ,,orizontalității", aceasta
fiind adesea experiența alcoolicilor fără casă şi a narcomanilor înrăiți.
Domnul Florin Maricuțan a vorbit despre cum sunt penalizate
contravențiile şi infracțiunile conform noului Cod Penal, discutând cu
copiii despre consecințele negative pe care îl au aceste măsuri asupra
viitorului lor, în plan educațional, social şi al carierei profesionale.
La final, am vizionat un
scurt film în care un fost
dependent
declară
cum
consumul repetat de droguri i-a
periclitat relațiile cu persoanele
importante din viața lui, lăsându-şi amprenta asupra
psihicului şi stării de sănătate.
Articol realizat de:

Consilier școlar: psiholog Condurache Laura
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Andreea-Gabriela,
OUR PRIDE AND JOY

One of the students of Technology High School No. 1 Câmpulung Moldovenesc, who
participates in athletics sports competitions is Doroftei Andreea-Gabriela, student in the 12th
grade A, owning an impressive collection of medals and diplomas on a national and global level.
We could say that she is a genuine pride
and joy for our school, winning medals and
decorations almost at all the competitions
she participated in. She is a part of the
Sports Club Suceava and is trained by Mrs.
Elena Țâmpău, a professional runner herself.
In order to better know our classmate,
we have conducted a short interview, after
which I obtained the following information
about her:
Raluca: What
and
who
motivated you
to start practising this sport?
Andreea: Ever since I was a child I practised various sports, but
the one who motivated me the most was coach Ţîmpău Elena who
showed me athletics similar to a hobby.
Raluca: When was your first competition and how was it?
Andreea: My first competition took place on the Arena Stadium
Suceava, where I managed to get the third place at the 1500 m
track meet. I can say that it was a contest full of excitement because
there were many contenders, some of them having national results.
Raluca: How was your first contest at a national level?
Andreea: My first national contest was mostly a failure because I
was not in a perfect physical shape, and at the end of this contest I
came on the 13th place, but with the help of the coach, who
convinced me to come back after a few months at a new contest,
where I won the 3rd place at 3000 m.
Raluca: When was your first international contest and which place
did you win?
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Andreea: My first international contest took place in
Bulgaria, the 1500 m track meet, here managing to win the
1st place and at the same time, to become a Balkan
champion.
Raluca: In which contests did you participate?
Andreea: Soon after the Balkan Championship I had the
European Championship, where I participated in the
selection of the Junior Olympic Games which took place in
China, in Nanjing. Here, I managed to win the 4th
European place at the 1500 m track meet.
Raluca: How was the participation in the Junior
Olympics for you?
Andreea: I can say that it was an outstanding contest
for my entire activity, being at the same time a great
motivation for me.
Raluca: Who was the person who motivated you the
most?
Andreea: I can say that my coach, Ţîmpău Elena, was and is an
example for me, encouraging me at each contest and at the daily
training.
Raluca: What is your objective in this career?
Andreea: At the moment, my objective is to participate at the
Olympics that will take place in Tokyo, Japan, in 2020.
Raluca: What was one of the best results obtained so far?
Andreea: One of my best results were the 14th place (individually) and
the 5th place with the Romanian team at the Global Championship of
mountain race, in Bulgaria.
Raluca: What are your
next plans?
Andreea: In the future, I would like to follow a
Faculty of Sports and maybe even become a future
coach.

An article written by:
Student Axintoi Raluca – 12th grade A
Teacher Adviser Tîrlă Mirela
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I have stood on the desks of this high school starting with the 9th grade, where I met new
classmates, with whom I get along well and teachers that I appreciate very much and to which,
equally, I wish to thank for the rich knowledge they offered us. I remember the moments in the
beginning, when I timidly stepped into the classroom which then seemed too big to me, at the
time being 40 classmates. The years passed in no time at all, the headcount constantly
decreasing, some enjoyed excellent
results while others less, but with the
good and the bad, here we are in the
12th grade, a year of completion and of
crowning the four years of work.
Over the three years of study, I
realized that I am capable of learning
new things, also useful for my personal
and professional development. In
addition to the expertise, we were
guided towards self-knowledge both
by our class master, and by our
teachers. Self-knowledge is very important for the sketching of personality traits and our future
evolution.
I am aware that a difficult period is to come, an academic year with many tests,
simulations, and last but not least, at the end of it, a very important exam, the Baccalaureate, that
I wish to successfully pass, but I know that it requires a lot of work and ambition in order to cope
with this “challenge", but I am confident in my own force and in the stock of knowledge
acquired so far.
I really wish to make my parents happy with good results during this academic year, as
well as in the exam at the end of high school. My excitement at the moment is very high because,
unfortunately, there is very little time that I will spend in this high school, together with my dear
classmates and the teachers, who are very open at the courses, support us, listen to us and guide
us to do good things. By being given this opportunity, I would like to thank all the teachers who
formed, trained and taught us useful things both for our future professional life and our personal
one. They are like real parents to us.
Regarding my professional future, I wish to embrace a teaching career, to attend the
courses of the Education Sciences Faculty for the pre-school and primary education, because I
like children very much.
I wish to all my classmates a good year, with the results that they want and success at the
exam of adulthood, and to our teachers I wish them patience and understanding in order to
further guide our steps towards a good self-knowledge and in order to understand the real
meaning of existence.
An article written by:
Student Bedrule Mădălina – 12th grade A
Teacher Adviser Tîrlă Mirela
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For me, the high school years represent the most beautiful period of a
child's life. We have learned how to behave in a society, here acquiring the
knowledge necessary in order to later become educated adults, ready to throw
themselves
into life. Here, we were also encouraged to
follow our
dreams, to cultivate our talent and to do
whatever we can to achieve
our goals.
When I came to this
high school, I have heard good things
about the body of teachers
in this school, as well as about the
excellent results of the
many students who have been trained here.
But I did not know that I
will also have the chance to be supported
in promoting my musical talent and my passion for folk music.
Starting from the first high school years, my teachers
encouraged and advised me to keep on going, to trust myself and to
persevere in my wish to someday become a famous folk singer.
From my parents and some of the teachers, I found out that
in the old days, the high school period was
as important as nowadays, but the social and
economic conditions were completely different. There were not such big
difference between classmates and respect and study were highly placed.
It is true that nowadays we benefit from easy access to information,
through the help of new technology, but it depends on our ability to use
within bounds and with our judgement the best
and most useful ones. Nowadays, each and every
one of us has a phone, a TV and internet, but
what we assimilate depends only on us. This
access can be well-harnessed and, why not, even
be
a
means of promoting
the talents and skills
that we possess.
What could I say more about the years
spent in this high
school? There are much more to be stated, but
maybe the most
important thing is that here I have learned to
work in a team, to
make genuine friends, to not only be a good
student, but also a
good classmate, to gaze hopefully into the future.
An article written by:
Student Bardaș Ionica – 12th grade A
Teacher Adviser Popescu Elena
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Freamăt de speranță (Thrills of hope) is the
place where anyone can have the chance to
experiment what it truly means to be a guarding
angel for a group of innocent souls, who desperately
need help. Children are the gate towards realising
who one really is. However, through my
participation, I would like to recount about my
experience in this association, named Freamăt de
speranță (Thrills of hope, a place that opened my heart and showed me one of my hidden sides,
that is: one of kindness and mercy. Freamăt de speranță (Thrills of hope) is a humanitarian
association that helps children who suffer, who have physical or mobility impairments. However,
I noticed a thing about these wonderful children, that is the fact that they have a lot of will and
ambition, but also a thirst for knowledge.
Blessed are those who although cannot walk, try and have the power to dare to walk!
However, these steps that they take are steps towards a new beginning, a new chance to go
further. Blessed are those who although cannot think clearly, have more wisdom than any
intellectual of the world, because wisdom is the aspiration of man to one day become immortal!
Through wisdom one acquires power, and through power one acquires respect. Through respect,
one acquires kindness and kindness is all that matters. Will, respect and kindness are all that
keep us alive today. They keep us whole, both in terms of the soul and in terms of the physical
body. Kindness, will and patience are the most valuable human qualities and talent is a gift
offered by God to you, but what you do with the talent is your gift to God.
Today, I was able to achieve something that changed my life for the better. It opened new
horizons for me. It is the first time in my life that I felt I could help so many lost souls. I am very
happy that I could help with the little that I have. However, sometimes a little could mean even
more for others.
The thing that changed my life in the most beautiful manner is a simple book. But not any
book, a coloring book for children with disabilities, which consists of texts written by Sebastian
Crăciun that were illustrated depending on the content through drawings made by me,
respectively graphics in pencil. And thus, we both created a wonderful coloring book for
children with disabilities. This is sold for the price of 5 lei in stationery stores in Câmpulung
Moldovenesc. Sebastian is an example for each of us, a person with great faith in God and with
great faith in himself. Many say that he is God-sent.. However, it is known that God works
through people, all His creations being a genuine art for all of us. These creations are made out
of his soul for the soul! However, we could not achieve all these things without the help of a
special lady, Mrs. Crăciun Anca, the founder of the Freamăt de speranță (Thrills of hope)
Humanitarian Association, a woman with a big heart and a special kindness. It is a great honour
for me to be a part of this association, which actually showed me my path to success!
An article written by:
Student Sasu Alexandru – 10th grade B
Teacher Adviser Tîrlă Mirela
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Like an actor
A tear on your eyelid,
Shuts away many horizons,
A shadow deepened in it,
Reaches painful places.
A drop of rain
knocks on my window,
The pain is so big,
‘cause today I do not have
you,
Your face disappears.
It's embedded in the past,
In the mind, tears and words,
I do not think all is lost,
Could it be like before?
Without strength I tell you
That in love it is not like in
school,
Running like a mad actor,
Leaving an empty stage
behind you.

Youth
Youth...
Does not know hate,
Does not know weaponry,
Does not know what a lie is,
Does not know what
suffering is,
Does not give oneself over
And does not know how to
ask!
If it was for sale,
It would be sold per kilo.
And if it were to be pawned,
No one would give you a
gram.

Everyone goes into the
world,
Through the beautiful years
of life,
One by one will cherish,
The ideal of youth.
Negură Mihaela-graduate of
evening high school classes

Mother
My mother with face like a
flower,
Blessed with a holy gift,
You are the only being,
That I love on earth.
You yourself taught me
How to write and read
And advised me
To beware of evil.
You stood on your knees
Having an icon in front of
you,
Praying incessantly,
For us to be well in life.
I remember fondly,
When you cradled me
And with your tender voice,
Sang happily to me.
“Hush-a-by, hush-a-by, my
little baby”
And thus is how it all began,
It is my sweet childhood,
That I could not forget.
Then there were my first
steps,
That you guided,
19

Held by delicate hands,
That had instantly set me in
motion.
And even if you wish
For me to always be young,
In life you will step,
And in the first grade you'll
be.
Years pass by and the class
advances,
They go away like birds in
their flight,
Over years and years from
then
You'll shout: “Today, I'm
getting married!”
But there is still time ‘til
then,
Even if the future comes,
I leave my worries away,
To only enjoy you.
Thank you for the meal,
For the care you offered,
For the meal, house, life,
I love you, and be loved!
I do not have the words to
tell you,
I cannot thank you,
For giving me life,
For that I love you!
Student Sasu Alexandru 10th grade B

Teacher Adviser
Amanoloae Luize

GENEZE

Nature offers us to the full extent and unconditionally, with joy and simplicity, all of its
goods. However, man, most of the times, has not known or has forgotten to protect these
wonderful gifts for him/her and future generations. We live in a period in which people, due to
demographic growth, are extending their inhabited
territories to the detriment of forests, pasture, animals
and even water. The explosive development of
industrialisation had led to an urgent need to protect
against the uncontrolled action of man towards the
environment, thus, the issue of protecting the
environment arises more and more severely.
On the 5th of June, the Contest “S.O.S.-Salvați
Pământul” (“S.O.S. - Save the Earth”), on the “World Environment Day” took place within
Technology High School No. 1 Câmpulung Moldovenesc. In the opening remarks, the meaning
of the day of June 5th was presented to us and the also the concept of sustainable development.
The General Association of United States has reunited in
Stockholm in 1972 and has decreed one of the most important
events that come in the support of nature, which was to be
celebrated each year on the 5th of June, that is “The World
Environment Day."
The aim of this event is to draw attention towards the need
to protect the environment.
Convinced by the importance of a protected environment,
the World U.N. Conference (United Nations) in Rio de Janeiro has
launched the concept of “sustainable development” in
1992. Sustainable development represents the economic
and social progress without endangering the natural
balance of the planet.
The main objective of the activities carried out
within our high school is represented by an awareness of
students, regarding environment protection.
The contest was carried out in three sections: scale
models, drawings, costumes made out of recyclable materials.
 the scale models section: 1st prize -Poenari Andreea in the 11th grade A;
 the drawing section: 1st prize-Ţaran Adela-graduate;;
 the section of costumes made of recyclable materials: 1st prize - Macoviciuc Radu in 11th
grade B;
Article written by:
Student Şoldan Diana 11th grade A
Teacher Advisers: Negură Leontina și Grămadă Nicoleta
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European Youth Week focuses on the active citizen participation of youngsters in
society. Hundreds of events will be organised in the 27 countries in UE. The Youth Week has
celebrated, as well, the silver anniversary of the support offered by UE to youngsters, which
helped approximately 2.5 million youngsters and working youngsters to participate in crossborder exchanges, in the European voluntary service and in other non-formal instructive
activities.
European Youth Week is an event proposed by the European Commission and in
Romania the event is coordinated by the National Agency for Community Programmes in the
Field of Education and Professional Training.
European Youth Week European Youth
Week helps youngsters to get more involved
in the democratic process and facilitate their
access into the employment market. The event
has focused on the participation in the life of
society and on the awareness of youngsters
from all social categories, in order to promote
a booming democracy.
On this occasion, Technology High
School No. 1 has planned to organise a series of activities that were successful, on the 8th of
May.
The main objective of these activities was represented by the knowledge and the
promotion of European values, of the values of each country that is a member of the European
Union.
In its opening remarks, teacher Grămadă Nicoleta has presented the activity of the
“Youth 4 Nation’’ Association and the mobilities within the Erasmus project.
A class contest took place and it contained the following trials:
 A presentation of banners with information about the European Union;
 Each class extracted a note with a country in UE, for which they had to write a short CV;
 Designing a stable structure from spaghetti, adhesive tape and marshmallow;
Following the activity, the students were given awards:
 1st prize – 10th D
 2nd prize – 12th B
 3rd prize – 11th A

Article written by:

Student Șoldan Diana, 11th A
Teacher Advisers: Negură Leontina și Grămadă Nicoleta
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The problem of
violence in school is a present
one because one can notice
in the last period an escalation
of it and an increase of
infantile violence is registered
on a national level.
Violence in schools is,
unfortunately, a truth for
our society. It is manifested in
different forms and the
school becomes a space in
which conflicts between students or between students and adults evolve. This type of violence
can be manifested verbally, psychically or physically. In a “traditional” manner, unfortunately
we must say that we have gotten used to consider violence in schools to be normal, but also “the
fights” between students, each generation having its own “bullies.” However, there are
significant differences between the past and the present, both with regard to the frequency of
these situations and the perception of these manifestations: they have become a habit, they are
tolerated, they are a reason to joke about, and the ones involved, the authors, become “small
heroes” of that particular classes or schools.
"Mediation in school" is the theme debated on the
3rd of June 2016, a meeting organized in the Festivities
Room of the Technology High School Câmpulung
Moldovenesc, where 100 teenagers together with their class
masters, the school adviser and Mr. Vasile Vargan, the
president of the Association of Mediators in Bucovina
Suceava, have come to the conclusion that we should not
look at the conflict as a destructive and negative force, but as a possibility for it to become a
chance for growing up and development.
Mediation in the academic system entails the
possibility to solve the conflicts with the help of a third
person, by amicable means, it is a process which involves
the learning of new skills which once acquired allow the
examination of the roots and consequences of the
conflicts, the exercising of strategies specific to the
solving of these, reaching a gain for both parties, “Me
against you” transforming into “Me together with you against the conflict.”
One will develop such competences that will help students in the analysis of the
conflictual social and in school situations and making decisions regarding wise means of action,
becoming responsible for the consequences of the newly-experienced choices.
The trained mediators will become good listeners of the classmates that are involved both
in the student-student conflict, and in the student-teacher one, in turn helping them find solutions
for the problems encountered, without them offering or imposing any personal option. I have
already established a schedule for further meetings, many of our school's students wishing to
participate in the trainings, understanding that this procedure is based on voluntary service from
their part, but also from the trainers’ behalf.
Article written by:

School Adviser: psychologist Condurache Laura
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"Choose wisely!" was the theme of the group debate of the students in the 9th and 10th grade in
our high school. The aim of this activity was to raise awareness on the negative effects of risk
behaviour in teenagers and finding healthy, functional alternatives that offer the emotional and
physical security for the harmonious development at this age.
Doctor Chiriță Leonard spoke to the children about the
aggressive impact of alcohol and drugs on the psychical and physical
health, emphasizing what the clinical picture of the addicted teenager,
the symptoms of withdrawal and the severe prognosis in case
youngsters do not give up using mean.
Teacher Ana-Maria Petrasuc has
prepared together with the students a
material about the content of the natural and
artificial substances that can be found in dugs, which through their
chemical nature determine both the corruption of the functioning of the
organs, and the direct impact on the nervous system. Reaching a
regular use, they induce an increase in the tolerance from the organism
and implicitly, addiction.
The school adviser has reminded them of the stages of addiction which are defined as the
development of a process and as a form of self-training of the addicted. There is an ideal cycle of
human experience who suffers changes in persons with substance addiction, which make the
addicted learn new patterns of action which will eventually lead him/her to a mobilisation of
energy through a wrong action. The transition is made in stages (the user avoids the states in
which he/she does not feel comfortable, increasing his/her self-esteem through drug or alcohol
use), maintenance (he/she tries to maintain the sensation initially obtained, both intra-personally
and inter-personally), towards the chokepoint, creating what is called “the shabby environment",
when the user focuses more on his/her internal world, than on the external one. The unavoidable
collapse is the last stage of this painful process, in this point the world is limited to only oneself
and the drug, the phenomenon of “horizontality” appears, this often
being the experience of alcoholics without a home and of hardcore drug
abusers.
Mr. Florin Maricuțan has spoken about how these misdemeanors
and crimes are sanctioned according to the new Penal Code, discussing
with the children about the negative consequence that these measures
have on their future, at an educational, social and professional career
level.
At the end, we watched a
short film in which an ex-addict
declares how the repeated drug use has endangered his
relationships with the important persons in his life,
taking a heavy toll on his psyche and health.
Article written by:

School Adviser:
psychologist Condurache Laura
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Motto:
„Toţi trăim sub acelaşi cer dar nu toţi avem acelaşi orizont.”
(Konrad Adenauer)
Într-o lume în care suntem asaltaţi de nonvalori şi de kitch şi în care ni se propune la tot
pasul un stil de viaţă nesănătos şi uneori aberant, celor tineri, dar nu numai, trebuie să li se arate
şi valorile creştine autentice, adică ceea ce de 2000 de ani încoace a creat o civilizaţie şi atâtea
valori nemuritoare, atâtea personalităţi care ne pot fi şi nouă, celor de astăzi, modele de viaţă, de
gândire. A-L redescoperi pe Hristos – persoana istorică şi divino-umană şi nu o legendă, un mit,
aşa cum cred atâţia astăzi, este mai mult decât o alternativă de care tinerii trebuie să ştie. Este
chiar CALEA pe care o căutăm toata viaţa. Biserica Ortodoxă Romană, prin predarea religiei in
şcoală, propune modele viabile de bunatate şi sfinţenie, oferind tinerilor repere în viaţa de
familie şi în viaţa socială. Educaţia religioasă reprezintă un factor de stabilitate şi de comuniune
în societatea românească şi nicidecum dezvoltarea unor obsesii legate de moarte, de păcat, de
iad, tulburări de somn sau de nutriţie, înstrăinare de prieteni sau pură îndoctrinare ,aşa cum
afirmă unii care nu sunt de acord cu acest tip de educaţie în şcoală. Ea apără şi promovează
identitatea spirituală şi demnitatea persoanei care
trăieşte astăzi într-o lume din ce în ce mai
pluralistă, confuză şi individualistă din punct de
vedere spiritual şi social, unde prinde tot mai
mult contur un model degenerativ de viaţă în
care sunt la modă: minciuna, hoţia, corupţia,
înşelăciunea, trădarea, vulgaritatea, pornografia,
violenţa de toate tipurile etc. Toate acestea însă
reprezintă negarea valorilor creştine tradiţionale.
Chiar daca pare că deranjează pe unii, ora
de religie se cuvine să ramână o treaptă
importantă în educarea generaţiilor de copii si tineri care vor asigura viitorul acestei ţări. Iar un
viitor frumos nu se poate clădi decat cu oameni frumoşi la suflet, cu caractere puternice, oameni
cu principii de viaţă solide. Credinţa creştină oferă din plin toate garanţiile unei educaţii solide,
profunde, în spiritul iubirii de Dumnezeu şi de semeni. Ei nu conştientizează cât de valoroasă
este această oră pentru viitorul lor, pentru formarea lor ca oameni? Profesorul care îi îndrumă la
ora de religie (nu toţi ştiu) le poate oferi un ajutor, un sprijin, un sfat când au nevoie, când
probleme trecătoare îi copleşesc şi se îndreaptă spre deznădejde. Cu ajutorul orei de religie,
elevii vor discerne ce este bine şi ce este rău, ce ar trebui şi ce nu ar trebui să facă, în societate
fiind inclus cu uşurinţă un om corect, calm, binevoitor, şi nu unul mincinos, irascibil, răuvoitor.
Despre importanţa ei în viaţa elevilor şi modul cum o percep ne vorbesc chiar ei, beneficiarii
acestei ore.
Educaţia înseamnă formarea şi dezvoltarea personalităţii. Această oră, pentru mine, este
singura care mă face să gândesc asupra sufletului meu, care mă învaţă, într-un cuvânt, să fiu
om. În consecinţă, eliminarea religiei din şcoală ar echivala cu o pervertire a actului
educaţional. Societatea nu are nevoie doar de oameni bine pregătiţi, ci de oameni sănătoşi fizic,
psihic, moral şi spiritual. (Vasilovici Andrei - cls. a X-a D)
Ora de religie este o călăuză în viaţă. În ea mă
liniştesc, mă eliberez de supărare, de tot ce-mi stă rău
pe inimă şi suflet. În ora de religie sunt cu Dumnezeu
ca doi buni prieteni. Aici trebuie să mă descarc de tot
ce există rău şi să fiu numai eu şi Dumnezeu. Dacă El
nu ar fi şi nu am crede, nu am putea face nimic,
deoarece fără El nu reuşeşti în viaţă .Ce lucru mai
frumos este pe lume, decât momentul când toţi elevii
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împreună cu profesorul ne împreunăm mâinile şi prin rugăciune vorbim cu Dumnezeu, iar noi să
fim terenul unde înfloreşte Cuvântul Tatălui? (Bardaş Ionica – cls. a XII-a A)
Din punctul meu de vedere, religia are un rol foarte important asupra modului în care
fiinţa umană se dezvoltă, gândeşte şi acţionează. Este foarte bine să ai în ce crede pentru a te
ridica atunci când eşti neputincios. (Coca Petru Ionuţ cls. a XII-a CD)
În opinia mea, ora de religie este importantă în viaţa unui elev, pentru că numai aşa unii
dintre noi se mai apropie de Dumnezeu. Un tânăr din ziua de astăzi nu se mai duce la biserică
iar ora de religie îl poate apropia de Dumnezeu şi Biserică. Mie, personal îmi place ora de
religie, deoarece îmi pun întrebări la care nu am răspuns dar la această oră doamna profesoară
este cea care îmi poate da răspunsuri la nedumeririle mele. (Lazăr Florentin Alin cls. a X-a C)
Cred că această oră este singura dintre materii care ne ajută să ne dezvoltăm latura
sufletească, virtuţile morale, bunătatea, milostenia, dragostea faţă de cei din jurul nostru, spre
deosebire de materiile la care trebuie pur şi simplu să tocim lucruri pe care oricum le vom uita.
Majoritatea părinţilor nu ştiu foarte multe lucruri despre religie şi nu-şi influenţează copiii
pozitiv din acest punct de vedere. Dacă nici scurta oră de la şcoală n-ar mai exista, atunci
următoarele generaţii n-ar avea pic de credinţă în Dumnezeu. De asemenea, este şi o oră
relaxantă, plăcută, în care reţin totul din clasă. (Axintoi Raluca cls .a XII-a A)
În primul rând, consider că, ora de religie a început să fie înţeleasă greşit pentru că
oamenii din ziua de astăzi întâmpină
prea multe greutăţi şi în momentul în
care nu reuşesc să le facă faţă
tuturor, cer ajutorul divin pe care nu
îl primesc atât de vizibil încât să îşi
dea seama că au fost ajutaţi. Astfel,
ajung la concluzia pripită că
Domnul nostru Iisus Hristos nu
există. Din punctul meu de vedere,
acest lucru reprezintă cea mai mare
negare a întregii noastre umanităţi.
În virtutea legală, ora de religie
reprezintă o altfel de înţelegere a
vieţii, un drum spre o mai bună
comunicare între oameni, spre un orizont mai larg de fapte bune săvârşite atât pentru respectul
faţă de cei din jurul nostru, cât şi pentru respectul faţă de noi înşine. Consider că nimic nu este
întâmplător pe acest pământ, pentru că, deşi unele persoane vor ca în şcoli să nu se mai predea
ora de religie, înşişi copiii ajung să protesteze împotriva acestei decizii care este una incorectă
şi înţeleg singuri că pentru a reuşi în viaţă este nevoie şi de credinţă nu numai bazarea pe aşazisul ,,noroc”. Ora de religie înseamnă mult mai mult decât majoritatea orelor, întrucât aici
vorbim de lucruri cu adevărat importante pentru viaţa noastră. Totodată, ora de religie devine şi
mai importantă în contextul în care se încearcă o distrugere a valorilor neamului românesc.
Propaganda la care suntem supuşi aproape non-stop în ziua de astăzi are ca scop distrugerea
identităţii naţionale, adică transformarea noastră dintr-un popor credincios, într-o simplă
adunătură de indivizi fără un ideal în viaţă. În acest context, pentru binele individual, cât şi
pentru binele acestui popor, ora de religie trebuie să existe, deoarece cu această ocazie ni se
vorbeşte despre cine suntem, de unde venim şi spre ce ne îndreptăm. Acest lucru îl susţinea şi
Petre Ţuţea: Am avut revelaţia că, în afară de Dumnezeu, nu există adevăr.
(Punei Alexandru, fost elev al Liceului Tehnologic şi student în anul I la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Cluj)
Fie ca această Cale să o descoperim cât mai mulţi, făcându-ne fiecare purtători înaintea
lumii ai mesajului nemuritor al lui Hristos!
Articol realizat de:
Profesor Vasiliu Mihaela
..
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Pe-un picior de PLAN
EUCLIDIAN
Iată vin în cale
TRANSLATÂND la vale,
Trei MULŢIMI de
PUNCTE
Toate trei DISJUNCTE
De FUNCŢII păzite
Toate diferite.
Ele sunt tot trei:
Una-i INJECTIVĂ,
Alta-i BIJECTIVĂ,
Şi-alta-i SURJECTIVĂ.
Iar cea INJECTIVĂ
Şi cea SURJECTIVĂ,
Mări se vorbiră
Şi se sfătuiră
Să rămână treze
Până-o să-nsereze
Şi s-o ANULEZE
Pe cea BIJECTIVĂ,
C-are PRIMITIVĂ
Şi-ASIMPTOTE multe
Câte şi mai câte,
Că e INVERSABILĂ
Şi chiar DERIVABILĂ.
Dar într-o MULŢIME
Asta s-a aflat
Şi s-au indignat
C-ale lor cuvinte
Întrec orice LIMITE…
Dar de la
f(0)-ncoace
Unui PUNCT nu-i place
Să mai stea-n MULŢIME
Şi de treabă a se ţine.
BIJECTIVA se-ntreba:
- PUNCTUL ăsta ce-o
avea?
Şi se duse
Şi îi spuse:
- Dragă PUNCTULEŢUL
meu,
Ce rău, oare, îţi fac eu,
Sau nu-ţi place poate
C-ai COORDONATE

NATURALE toate?
Vrei să stai mai jos
Crezi că-i mai frumos?
Nu vrei un’ te-am pus
Vrei cumva mai sus?
- Dragă BIJECTIVĂ,
Eu chiar dimpotrivă,
Mă simt foarte bine
Dar e rău de tine!
Când o să-nsereze,
Vor să te-ANULEZE
Funcţia INJECTIVĂ
Şi cea SURJECTIVĂ.
- Dacă s-o-ntâmpla
De m-or ANULA
Să mă-ngropi în zori
În CÂMP DE VECTORI
Într-o VECINĂTATE
Pe-aici pe-aproape
Sau chiar în MULŢIME
Să fiţi tot cu mine.
Iar la cap să-mi pui
CALCUL INTEGRAL
Ori un MANUAL
Sau poate-un TRATAT
Cât mai inspirat
Şi de l-or citi
Îşi vor aminti
Cei ce au uitat
Că am existat
Şi voi fi propusă,
În SUBIECTE inclusă,
Pentru OLIMPIADĂ
Sau BALCANIADĂ.
Şi-n loc de-ANULAT
Să le spui curat
C-am INTERSECTAT
Mândrele ELIPSE
Că am PUNCTE FIXE
RĂDĂCINI REALE
Şi IMAGINARE
Şi că am DARBOUX.
Dar mai află tu
Că de-oi întâlni
O SFERĂ bătrână
Cu un CERC de lână
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Prin SPAŢIU alergând
Şi la toţi zicând:
- Cine mi-a văzut
Sau mi-a cunoscut
O FUNCŢIE - AFINĂ
Cu o PANTĂ lină
Bine DEFINITĂ
Şi NEMĂRGINITĂ?
Să te-nduri de ea
Şi să-i spui aşa:
C-am INTERSECTAT
Mândrele ELIPSE
Că am PUNCTE FIXE
RĂDĂCINI COMPLEXE
Şi că am DARBOUX.
Dar nu-i spune tu
De cele REALE
Că de-i povesti
Mult ai s-o mâhneşti
Şi va şti de-ndat’
Că m-au ANULAT.
Şi încă te mai rog
Ca-ntre colegi buni
Tot ce am avut
Tu să le aduni
Să le scoţi din SPAŢIUL
Cu trei
DIMENSIUNI,
Iar tu, dragul meu,
Să te INTEGREZI
Să te ANEXEZI
La altă MULŢIME
Că-i greu fără mine
Dar îţi va fi bine
Şi vei rezista, cât va
EXISTA
MATEMATICA!
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