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Era înainte de Revoluţie. Venisem
la liceu dintr-un sat de câm pie, cu
oameni simpli şi gospodari, din
Lunca Oltului. Citisem toate căr ţile
lui Drumeş şi ca orice adolescent îmi
doream ca şcoala să fie mai
mult decât un lăcaş destinat
studiului. Visam la ore de diri-
genţie animate, unde autocu -
noaş terea să ne ofere un nou
im bold. Însă, ani de-a randul,
grija materială a dirigintei
noas tre şi-a spus cuvântul: fon-
dul clasei trebuia acumulat cu
regularitate, indiferent de sta -
tutul precar al unora dintre noi.
Şi, desigur, nu ezita niciodată
să-şi încheie acest discurs
„monetar”, fără a adăuga cât de
răi eram în comparaţie cu mi -
nu năţia de fată cu care o înzes-
trase Dumnezeu.‘’Irene”! Aşa -
dar, “Irene” a devenit treptat
em blema clasei noastre...

Totuşi, am continuat să caut acea
punte de legatură cu dascălii, dar se
întrezărea vag, ca o luminiţă uitată la
ca pătul tunelului. O singură profe-
soară a reuşit să ne câştige cu totul,
redându-ne speranţa de care aveam
nevoie. Şi-a deschis inima, ne-a as -
cul tat păsurile, oferindu-ne în schimb
sfaturi şi poveşti de viaţă minunate.
Materia pe care ne-o preda nu ne-a
trezit iniţial interesul, fiind o speciali-
tate tehnică, însă ulterior a devenit ora
noastră preferată. Era o doamnă sobră
şi în acelaşi timp foarte elegantă, dar
mai mult decât atât, eleganţa sa interi-
oră avea să ne fascineze. 

Pe de-altă parte, colectivul clasei
era destul de unit. Ne asemănam cu o
familie căreia îi lipseau părinţii. A

fost foarte greu când am terminat li -
ceul. Ne-am luat rămas bun conturând
obişnuita revedere de la întâlnirile din
fiecare decadă, însă toate planurile au
ră mas doar o promisiune. Am fost pri -

ma promoţie liberă, promoţia descă-
tuşată de nişte lanţuri ale unei comu-
nicări livide dintre dascăl-elev. De
foarte multe ori nici zâmbet nu exista.
To tul părea mecanic: „a asculta”, res -
pec tiv „a preda”. Dar ce s-a întâmplat
cu adolescentul din noi, cu întrebările
fără răspuns, cu visele neîmplinite?
Fără doar şi poate, orice urmă de u -
ma nitate naşte umanitate şi din orice
demers rezultă mai multe opţiuni.
Cine ştie, drumul nostru poate ar fi
fost altul...

De câţiva ani, a ieşit la iveală do -
rin ţa fetei de odinioară, aceea de a o -
feri adolescenţilor de azi ce a lipsit a -
dolescenţilor de ieri. Şi gândul acesta,
încet, încet a prins rădăcini. De aproa -
pe trei ani, o echipă de profesori îm -
preună cu mine oferim unui grup de
a dolescenţi un loc în care să sociali -

zeze, un loc în care să se redescopere,
să se simtă înţelesi, şi unde să gă seas -
că sfatul necesar care să-i ajute să se
orienteze spre mai bine. Aşadar, am
creat un atelier în care aceşti tineri să

lucreze cu mintea şi spiritul, având
drept ustensilă interactivă de bază
dialogul, iar mai apoi diverse metode
de autocunoaştere. 

În final, pentru a demonstra cât
de creativi suntem şi că putem folosi
foarte bine şi penelul, vă oferim o re -
vistă care să vă aducă aminte de ado -
les cenţă şi să vă facă să meditaţi asu -
pra valorilor importante din viaţă!
Lec tură placută!

Mii de mulţumiri echipei care
mi-a fost alături şi nu în ultimul rând
domnilor directori care au făcut posi-
bile aceste întâlniri.

Adriana Edu 

Bibliotecar Secţia

Multimedia, Biblioteca Judeţeană

“Antim Ivireanul” Vâlcea

Adolescentul de ieri, bibliotecarul de azi
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Tinerii
şi 
adevărul

Am scris aceste rânduri cu durere
și speranță că tinerii vor reuși în final
să depășească nihilismul societății în
care deschid ochii înțelegerii.

Tinerilor li se ascunde adevărul,
pentru că se promovează inversul a -
devărului, modele false, grosolănii.

Omul se miră de toate și poate
cu noaște adevărul doar primind ade-
vărul din sursa acestuia, adică de la

Dumnezeu.

Cu timpul s-au acumulat
atâtea informații și teorii care se con-
trazic, încât tânărul e bulversat sau
izgonit într-un colț de la marginea
societății. Așa apare subcultura cu
specificul ei muzical, cu mentalități
de import, cu grupuri și anturaje.

Pentru a depăși acest obstacol
foarte serios, acest blocaj în fața unui
adversar aparent imens, dar de paie,
recomand tinerilor să nu mai parcur -
gă enciclopedia filosofiei europene,
care îți ia ani de zile și scurtează viața,
ci să citească liniștiți “Tratatul de an -
tro pologie” al lui Petre Țuțea, tratat
pentru care acest om a studiat o via -
ță, concluziile lui fiind foarte folosi-
toare și adevărate.

Lumea în general astăzi alunecă

spre îndepărtarea de Dumnezeu,
spre înlocuirea legilor divine cu alte
legi pe care le numesc valori ale liber -
tății. S-a ajuns la anti-familie, anti-
mu zică, anti-sărbători, anti-națiune,
anti-tradiție, anti-cultură, anti-biseri -
că, anti-concepție, anti-artă etc.

Până la urmă tânărul se întreabă:
care-i problema, fiecare se relaxează
și distrează așa cum consideră el, a -
tâta timp cât nu încalcă legile statului.

Corect, deci fiecare caută fericirea
sau ceva de genul acesta. Dar care
este fericirea adevărată, adevăratul
sens al vieții? Cum să identificăm a -
ceastă fericire și să o diferențiem de
pseudo-fericiri?

“Jurnalul fericirii” este o mărturie
a unui om care a trecut prin grele
încercări, dar a cunoscut mult dorita
fericire în cel mai mizerabil ungher al
închisorii de exterminare comunistă
de la Jilava. Este vorba de Nicolae
Steinhardt, care avea cunoștințe en -
ciclopedice. Deci fericirea depinde de
noi, indiferent de condițiile materiale
sau sociale în care ne naştem. Ră mâ -
ne să o găsim.

Pr. Prof. Cătălin-Constantin
Părăușeanu

Colegiul Economic Rm.Vâlcea
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Termenul „activităţi extracurricu-
lare” face referire la ansamblul activi -
tăţilor care se organizează la nivelul
ins tituţiilor de învăţământ sau în a -
fara acestora (dar sub tutela lor sau în
colaborare), în grupuri de elevi sau
in dividual, suplimentar faţă de con ţi -
nuturile din Planurile cadru de în vă -
ţă mânt şi din Curriculumul la decizia
sau propunerea şcolii (acade mia. e -
du). În literatura de specialitate, ter-
menul este adesea utilizat ca echiva-
lent al „activităţilor extraşcolare”, în -
să acestea reprezintă o componentă
a activităţilor extracurriculare.

Numeroase studii au arătat faptul
că activităţile extraşcolare şi extra cu -
rriculare ajută la creşterea perfor-
manţei şcolare a elevilor, dar şi la
creş terea încrederii în propria per-
soană. Din păcate, de multe ori, atât
copiii, cât şi părinţii consideră că ac -
tivităţile acestea sunt o pierdere de
timp şi distrag atenţia de la învăţarea
şcolară. Fals! Materiile de la şcoală şi
activităţile extraşcolare se comple -
tea ză reciproc pentru a creea un elev
in tegru, cu abilităţi sociale şi mai
sănătos.

Beneficii

Activităţile extraşcolare şi extra -
cu rriculare permit elevilor să-şi
exploreze interesele în medii lipsite
de stres, îi ajută să devină mai activi
şi să-şi dezvolte noi abilităţi (Posner,
1999). Aceste activităţi oferă mij loa -
cele prin care copiii îşi pot explora
iden titatea, ajung să devină mai
conş tienţi de sine, de preferinţele şi
in teresele proprii. Mai mult decât a -
tât, oferă contextul în care pot să-şi
facă prieteni noi, dezvoltându-şi ast-
fel reţele de suport (Lunenberg,
2010).

De asemenea, studiile (având ca
grup ţintă în special adolescenţi)
arată faptul că activităţile extraşco-
lare şi extracurriculare reduc riscul
pen tru probleme comportamentale,
depresie, abandon şcolar, consum de
substanţe, comportament delinc -
vent, crescând totodată performan -
ţele şcolare şi adaptarea psihologică a

elevilor - stimă de sine crescută, mai
puţină îngrijorare cu privire la viitor şi
sentimente reduse de izolare socială
– (Bloomfield, 2010 Eccles, 2003, Lu -
nenberg, 2010).

Tipuri de activităţi

Elevii de şcoală generală şi de li -
ceu ar trebui să aibă mai multă iniţia-
tivă în selectarea tipului şi numărului
de activităţi la care să participe.
Tipuri de activităţi pe langă cele men -
ţionate la categoria de vârstă prece-
dentă: sporturi, activităţi de volun-
tariat, împlicarea în diferite programe
şi proiecte specifice vârstei etc. Este
important ca părinţii să monitorizeze
activitatea copilului şi să fie atenţi la
semnele suprasolicitării, oboseala
cons tantă, scăderea notelor, lipsa
tim pului liber fiind câteva dintre
semne.

Indicatorii unui program ex tra -
curricular bun (Brown): elevii simt că
fac parte dintr-un grup; au oportuni-
tatea să dezvolte relaţii prosociale cu
adulţi şi colegi; programul are obiec-
tive care încurajează atingerea ţe lu -
rilor, dar în acelaşi timp, ţine cont de
anumite reguli; tinerii pot să-şi dez-
volte abilităţile de lideri; programul
es te adecvat vârstei participanţilor şi
im plică părinţii şi colegii;

Cel mai important este însă ca
activităţile să fie distractive şi atrac-
tive.

Activităţile extracurriculare şi ex -

tra şcolare sunt o parte esenţială a
educaţiei, fiind necesar să devină din
ce în ce mai bine integrate în viaţa
şcolară. Acestea permit o extindere
e chilibrată a curriculum-ului prin în -

tă rirea învăţării, suplimentarea şi in -
te grarea acesteia.

Oana Diana Bădoiu

Prof. consilier şcolar, Colegiul
Energetic Rm.Vâlcea
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Viaţa modernă, ritmul schimbării, vi -
te za şi graba cu care trăim, influenţele la
care sunt supuşi tinerii fac, ca învăţarea
socială să fie mai largă decât învăţarea
academică. Şcoala pierde din influenţă,
familia la fel iar influenţa grupului devine
din ce în ce mai mare, tinerii din ce în ce
mai vulnerabili. Presiunea grupului de
apartenenţă, publicitatea şi consumeris-
mul, abundenţa ofertelor în toate aspe c -
te le vieţii – tehnologie, vestimentaţie,
hra  nă, turism, sex, spectacole, muzică,
cosmetice etc. –  face ca educaţia să fie
di  ficilă, iar şcoala neatractivă şi chinui toa -
re. 

În aceste condiţii îşi face din ce în ce
mai simţită prezenţa dependenţa de cal-
culator. Raportarea la lumea virtuală
accesibilă online, asemenea întâlnirii din-
tre utilizator şi calculatorul personal,
comportă, deopotrivă, riscuri şi beneficii
insesizabile.

Fiecare dintre noi admite că interne-
tul este un instrument de cercetare, de
comunicare, de creativitate, de informare
şi de divertisment extraordinar. 

În 1996 psihologul american Kimber -
ly Young a prezentat la Toronto o confe -
rin ţă cu tema “Adicţia la internet:
apariţia u nei noi tulburări clinice”. 

Pornind de la criteriile DSM IV pentru
jocul de noroc jucat excesiv, Young a pro-
pus un chestionar (Internet Addiction
Test) cu 9 întrebări pentru identificarea
dependenţei de calculator. 

O persoană este considerată depen-
dentă dacă răspunde cu DA la cel puţin
5 criterii enumerate mai jos.

1. Ai sentimentul că eşti preocupat
de Internet ?

2. Ai impresia că trebuie să petreci
din ce în ce mai mult timp pe Internet
pentru a obţine o stare de bine?

3. Pierzi controlul timpului petrecut
pe Internet ?

4. Ai senzaţia de iritabilitate când te
opreşti din utilizarea Internetului?

5. Foloseşti internetul pentru a scăpa
de probleme, pentru a-ţi “ridica mora-
lul”?

6. Ai minţit familia şi prietenii pentru
a putea prelungi timpul dedicat
Internetului?

7. Ai riscat pierderea relaţiilor socia-
le, a serviciului, oportunităţile pentru o
carieră profesională sau educativă?

8. Ai devenit mai neliniştit odată ce
ai întrerupt activitatea online şi te gân-
dești la cea viitoare?

9. Rămâi conectat mai mult timp
decât te lasă părinţii?

Cea mai gravă formă de dependenţă
este pierderea de sine în lumea jocurilor
PC. Specifică în special vârstelor tinere,

mania gameristică atinge însă toate cele-
lalte vârste, ea reprezentând una dintre
cele mai puternice forme de cyberdepen-
denţă. 

Dependenţa de jocurile video este o
tulburare psihologică, ce se caracterizeză
printr-o nevoie irezistibilă şi obsesională
de a juca un astfel de joc. La fel ca şi în ca -
zul drogurilor se pote vorbi de o adevă -
rată dependenţă, remarcându-se tulbu -
rări psihice similare cu pierderea intere-
sului şi sărăcirea vieţii afective, intelec-
tuale şi de relaţie. Se pot constata chiar
tulburări fizice precum slăbirea accentu-
ată. 

Simtomele şi diagnosticul de depen-
denţă faţă de jocurile video se stabilesc
numai în urma unui interviu; nu există un
consens cu privire la această patologie.
Există criterii medicopsihiatrice ale adic -
ţiei în general, apoi ale adicţiei la compu -
ter şi numai în ultimul rând ale adicţiei la
jocurile video. Dintre acestea, trebuie
sem nalată prezenţa a cel puţin cinci din
următoarele criterii : gândirea este pur şi
simplu monopolizată de proiectul de
comportament dependent; intensitatea
şi durata episoadelor mai importante,
do rite încă de la început; tentative re pe -
tate de reducere, control sau abando -
nare a comportamentului; cantitate ma -
re de timp alocat pregătirii episoadelor,
realizării lor, revenirii la starea iniţială;
angajarea în comportament este atât de
mare încât persoana nu mai poate în -
deplini activităţi normale (a se spăla, a se
hrăni) şi o conduce spre o evadare din
social, profesional şi familial; survenirea
frecventă a unor episoade specifice aces-
tui tip de consum, atunci când subiectul
trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile
pro fesionale, familiale sau sociale; urmă -
ri rea cu asiduitate a acestui comporta-
ment în ciuda agravării unor probleme ce
ţin de aspectul social şi chiar dacă se
cunosc consecinţele negative; toleranţă
accentuată, adică nevoia de a creşte in -
tensitatea sau frecvenţa pentru a obţine
efectul dorit; agitaţie, iritabilitate şi mai
ales angoasă dacă trecerea la actul ce
pro voacă dependenţă este amânată, îm -
piedicată.

Dependenţa de calculator trebuie
considerată o problemă serioasă?

Din punct de vedere epidemiologic,
dependenţa de calculator/internet/jo -
curi pe calculator afectează din ce în ce
mai mulţi tineri sub 20 de ani. Se es -
timează că peste 10% dintre utilizatorii
de Internet sunt în pericol să devină de -
pendenţi. Încă este dificil să se mă soare
această dependenţă în termeni ca număr
de ore petrecute în faţa monitorului, dar
este important să se ţină seama de ris -

curile pe care utilizarea calculatorului le
poate antrena în viaţa unei persoane.

Nu toată lumea este predispusă să
devină dependentă de jocurile electro -
nice, ci mai ales acele persoane care sunt
mai fragile din punct de vedere al dez-
voltării psihice.

Adolescentul care simte o dificultate
în a-şi dobândi autonomia în cadrul fami-
liei, va căuta să-şi arate diferenţa, inde-
pendenţa, autonomia, jucând mai mult,
tăind într-un fel legăturile cu lumea reală.
Dar toate acestea fără a pleca într-adevăr,
fără a închide la propriu uşa după el sau
fără a căuta o confruntare directă, aşa
cum ar face alte persoane. Este un soi de
evitare, de evadare din realitate care nu
convine, care pare ostilă.

Preocupaţi de problemele zilnice, pă -
rinţii îşi uită adesea copiii în faţa calcula-
torului, chiar de la vârste foarte mici - se
poartă, în ultima vreme, calculatorul pe
post de bonă. Studiile arată că, familiile în
care apare ,,cyberdependenţa” au în ge -
ne ral o organizare internă fluidă, chiar
haotică, schimbul afectiv este aproape
inexistent, supravegherea parentală lip -
seşte, ierarhia este prost definită, foarte
puţine reguli de funcţionare, relaţiile cu
prietenii descrise ca mai importante
decât cele cu familia. 

Astfel, fenomenul, pe lângă conse -
cinţele sale grave, capătă amploare la
vârste din ce din ce în ce mai mici.  

În aceste condiţii, ar fi de dorit ca noi,
dascalii, consilierii şcolari să-i facem pe
copii, preadolescenţi şi adolescenţi să
stea pe gânduri, atunci când aleg com-
portamente extreme sau de risc, pentru
că viaţa este importantă, nu este o glu -
mă, este fragilă şi trebuie păzită de pri -
mejdii, de consecinţe negative, adesea
ireversibile. Acest lucru este posibil nu -
mai prin comunicare, prin deschidere
către lumea lor şi a frământărilor pe care
ei le trăiesc.

Ligia Nichita
prof. consilier şcolar, 

CJRAE Vâlcea, Liceul Tehnologic
“Henri Coandă” Rm. Vâlcea

Bibliografie:
Jigău, Mihaela (coord.), Prevenirea şi

combaterea violenţei în şcoală, Buzău, Ed.
Alpha, 2006

Liiceanu, Aurora (coord.), Viaţa mea un
“joc serios“, Ghid practic, 2007

http://www.orizontliterar.ro/lazu.htm

Cyberdependenţa, dependenţa de calculator
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A fost odată ca niciodată… 

Mi se spune doamna, profa,
dascăl etc. Statutul meu este de
profesoară. Iar tu, cel ce stai
ascuns în spatele unei bănci, mar-
toră a atâtor cicluri liceale, neștiind
că de fapt catedra este punctul
propice observației absolute, ești

elevul, elevul meu, al altui profe-
sor, ești elevul instituției în care
studiezi. Fiecare are menirea lui în
viață. Aceasta a fost și încă este a
mea. 

Totuși povestea pe care o spun
astăzi nu este despre mine. Este
despre tine și despre ei, colegii tăi.

Rolul meu îl poți avea și tu... Când
după lecția predată, îți ascult pă re -
rea, nedumerirea, mesajul sau ob -
servația. Căci împreună creștem,
învățând. Chiar dacă liceul în care
îți predau și pe care l-ai ales este
unul tehnologic, profilul tehnic pe
Mecanică... Împărtășindu-ți  infor-
mații legate nu numai de mașini,
spre exemplu... Inspirându-te cum
să discerni binele de rău...
Participând împreună la activități
extracuriculare și implicându-ne în
temele colective... Sau încurajân-
du-te pe tine să urmezi ceea ce îți
place, luând parte la diferite sim-
pozioane... Învățându-te să apre-
ciezi natura, să o redescoperi și să
o protejezi, în excursiile noastre
desfășurate în “Săptămâna altfel”.

Îndemnându-te să îți continui pa -
siu nea de a surprinde chiar și prin
fotografie suflul celor ce te încon-
joară, frumosul din orișice și să te
bucuri de lumea asta... 

În cele din urmă, te susțin și te
determin să te întrebi cine ești tu
cu adevărat și ce drum vrei să alegi
în viitor, după terminarea acestui
liceu, când eu îmi voi fi încheiat
îndatorirea față de tine. Căci, dragă
copile, află că ești special și visele
tale trebuie să îți fie aripi! Așa că
fiecare dintre voi să își scrie pe mai
departe istoria, întregind cartea
generaților, căci eu mă opresc aici
și zic: 

Am încalecat pe-o șa și v-am
spus povestea așa! 

Prof. Inginer Maria Florica

Colegiul de Sivicultură și

Protecția Mediului Rm. Vâlcea

Hai să ne-adunăm, copii!

- File de liceu -



De la Profesor la adolescent 8

Întreaga noastră activitate didactică
are ca obiectiv eliminarea tuturor ele -
men telor rutiniere şi transformarea clasei
într-un loc unde se desfasoară, într-ade-
văr, ceva atractiv.

Cadrul didactic are datoria de a de -
monstra că limba franceză este o limbă
vie şi aceasta mai ales
pentru că ea este consi -
derată de majoritatea e -
le vilor o disciplină ca ori-
care alta. Noi, profesorii,
trebuie să le schimbăm
această opinie greşită, să-i
motivăm, să-i incurajăm,
să facem cât mai capti-
vantă predarea şi să-i
convingem, prin metode
variate, că noi suntem
într-o oarecare măsură
ambasadori ai limbii şi
culturii franceze. Pentru a
le crea dorinţa de învă -
ţare trebuie să ne conce -
pem o strategie cu ajuto -
rul căreia să realizăm o le -
gătură afectivă pozitivă
în  tre elevi şi limba fran ce -
ză.

Cheia unei ore reuşite constă în co -
laborarea şi întelegerea profesorului cu
e levii, în participarea efectivă a acestora,
strategia şi metodele folosite de dascăl
fiind esenţiale. Astfel, se recomandă o
îmbinare a metodelor tradiţionale de
pre dare cu cele noi şi nu o respingere to -
tală a acestora, cât şi o adaptare la con-
textul actual.

În timpul orelor de limba franceză,
varietatea reprezintă un atu: profesorul
trebuie să adapteze procesul de învă ţă -
mânt la vârsta, aptitudinile, interesele şi
stilurile de învăţare ale elevilor săi. 

Prin intermediul suporturilor sonore
de exemplu, începând din primele ore de
curs, elevii noştri au posibilitatea să as -
culte limba franceză vorbită de nativi. Îi
ajutăm astfel să dobândească apti-
tudinea de a descoperi accente diferite,
de a cunoaşte fapte de civilizaţie, etc.
Cân tecele, în mod special, pot fi asociate
cu succes studiului limbii franceze da -
torită misiunii lor de transmitere a unui
mesaj ancorat în realitatea socioculturală
şi datorită funcţiei lor ludice. Utilizând
cântecele în predarea francezei ca limbă
străină înseamnă a oferi acesteia statutul
de limbă vie. În ceea ce priveşte studiul
unui cântecel, se pot aplica mai multe
metode: se poate începe prin audiţia
activă, dar de asemenea se pot exploata
versurile înaintea audiţiei pentru ca apoi
să se propună o serie de sarcini de în -

deplinit în funcţie de tipul cântecului şi
bi neînţeles de obiectivele urmărite.

Tot ca document sonor, putem folosi
la orice nivel înregistrări ale emisiunilor
radio sau ale unor conversaţii telefonice
pe care elevii le ascultă luând notiţe. 

Ca suport vizual, se pot utiliza imagi-
ni-ilustraţii, imagini-situaţii realizate în
scopuri pedagogice, imagini ce înfăţi şea -
ză realităţi (obiecte, personaje), dar şi si -
tuaţii (afective, spaţiotemporale etc.). E -
xis tă şi imagini autentice care nu sunt
create în scopuri pedagogice şi care se
pot exploata cu uşurinţă. 

Imaginile utilizate ca suport în pre -
darea/ învatarea limbii franceze au ca
scop: motivarea elevului, prin interesul
suscitat de apropierea de viaţa reală; me -
morarea mai bună; declanşarea expri mă -
rii orale sau scrise; dezvoltarea logicii, a
autonomiei şi a creativităţii în cadrul unei
situaţii de cercetare care îi incită la iden-
tificare, clasificare şi analiză, sinteză si
argumentare. Lectura imaginii presupune
o serie de activităţi de tip creativ, iar în
raport cu obiectivul urmărit, poate fi în -
so ţită de sarcini de lucru variate cum ar
fi: identificarea, analiza, descrierea, inter-
pretarea, creativitatea, redactarea pe
baza imaginii.

Se mai pot folosi cărti poştale, afişe,
anunţuri publicitare, fotografii, benzi de -
senate, desene umoristice, planşe te ma -
tice, planuri, scheme, grafice, tabele etc.

Daca-i învătăm pe elevi să descifreze
toate aceste imagini, vom observa ca ele
oferă mult mai multe informaţii decât un
text!!!

Se ştie că elevii sunt mai receptivi la
imagini decât la cuvinte pe care le oferă

în general şcoala.

Activităţile organizate cu diferite pri -
lejuri, cât mai atractive şi variate, pot să-i
determine pe elevi să exerseze comuni-
carea în limba franceză (Ziua Fran co -
foniei, Sărbatori de iarnă, concursuri,
etc). De exemplu, pentru ZIUA FRANCO-

FONIEI, în luna martie, se
poate organiza o activitate
de prezentări POWER
POINT. Fiecare elev va
prez enta o ţară franco-
fonă, punctând elemen -
tele importante ce carac-
terizează ţara respectivă
ilustrând astfel prin ima -
gini cele afirmate. Pentru
ca acesta să se implice în
astfel de activităţi trebuie
însă motivat. Concepută
ca un concurs, activitatea
îl va ambiţiona pe elev să
câştige: o notă bună, o di -
plomă şi chiar premii. Altă
activitate interesantă care
are la bază jocul de rol
este ,,Conferinţa de pre -
să’’. Doi-trei elevi susţin o
conferinţă de presă (ei

jucând rolul unor persoane importante
din ţară (oameni de afaceri, artişti,
sportivi etc) iar ceilalţi din clasă sunt zia -
riştii. Fiecare îşi pregăteşte întrebări la
care asteaptă răspuns. Dialogul, schimbul
de replici de tip întrebare/ răs puns, este
metoda de bază în desfasurarea acestui
joc didactic. Profesorul va in terveni
numai atunci cand vor exista gre şeli de
pronunţie sau de exprimare, pentru a le
corecta.

În concluzie, profesorul de franceză
trebuie să manifeste întotdeauna grijă în
a sprijini elevii, să le stimuleze imagi-
naţia, să-i determine să cerceteze cât mai
multe lucruri despre Franţa, despre
francezi şi despre francofonie şi aceasta
pentru că principalul nostru obiectiv pe -
dagogic este de a-i motiva spre învăţare.

Prof. Simona Cristina Dorobanţu

C.N.I. ,,Matei Basarab’’ Rm. Vâlcea

BIBLIOGRAFIE

Dragomir, Mariana - Puncte de vedere
privind predarea limbii franceze ca limbă straină,
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Strategii în crearea situaţiilor 

de comunicare la Limba franceză
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Secolul al 19-lea a reprezentat

una dintre cele mai prolifice epoci

ale literaturii franceze. Romanele şi

nuvelele lui Stendhal, Balzac, Hugo,

Flaubert, Zola si Maupassant au i -

lus trat în mod strălucit o gamă largă

de forme literare, demonstrând o

vas tă întindere şi vitalitate.

Şi în secolul al XVIII – lea s-au

scris romane, multe dintre ele

luând forma unui schimb epistolar

între personaje (acestea erau cu -

noscute sub denumirea generic de

romane  “epistolare”) . Cele mai bu -

ne dintre aceste lucrări, cum ar fi

“Legături periculoase“ (1782), scris

de Choderlos de Laclos, sunt lucrări

pline de eleganţă  şi de inteligenţă,

chiar dacă adesea cinice, por tre ti -

zând o societate foarte strict struc-

turată. Altele, cum ar fi ”Ţăranul

par  venit“ (1735 – 1736), scrisă de

Ma rivaux, erau descrieri vivace ale

vieţii truditorilor, în vreme ce Ma -

non Lescault (1731) a lui Prevost e -

ra impregnat de sentimentalism.

Toa te acestea reflectau realităţile

societătii franceze, învechite, stati -

ce şi monarhiste ale secolului al

XVIII – lea. 

Revoluţia din 1789 a înlăturat a -

ceste tendinţe. La început, se părea

că există posibilitatea renaşterii so -

cietăţii, cu eradicarea tarelor şi a

injustiţiei considerate a fi impedi-

mentele ce stăteau în calea progre-

sului uman. Revoluţia a avut loc şi s-

a sfârşit fără a da o dovadă concretă

că oamenii s-ar fi apropiat, câtuşi

de puţin, de starea de perfecţiune.

Vechile certitudini au dispărut fără

ca altele noi să le înlocuiască. Din

această cauză, la începutul secolu-

lui al XIX – lea, societatea franceză

era într-un haos total şi, pe acest

fundal, scriitorii contemporani au

încercat să  dea un sens noii ordini

sociale. 

Transformările sociale. Au exis-

tat şi alţi factori care au avut o

importanţă deosebită asupra e vo -

luţiei literaturii în acest nou secol.

Revoluţia industrială, apărută mult

mai târziu decât în Anglia, dupa

1830, a adus după sine nenumarate

schimbări accelerate atât econo mi -

ce cât şi tehnologice. La fel ca în

Anglia, dezvoltarea marilor centre

urbane declanşate de aceste schim-

bări a creat noi clase de investitori,

bancheri, directori, muncitori şi o

clasă de mijloc. Tensiunile politice

şi sociale pe care acestea le- au pro-

dus au culminat cu momentele re -

vo luţionare ale anilor 1830, 1848, şi

1871.   

Prof. Iuliana Ana Maria

Boangiu

Liceul “Ghe. Surdu” Brezoi

Vâlcea

Romancierii francezi ai sec. al XIX- lea
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Fiecare generaţie o să fie de părere
că perioada adolescenţei din timpul ei
a fost mult mai frumoasă decât cea vi i -
toa re. Acest conflict a fost prezent şi
încă este prezent, între părinţi şi bunici,
străbunici şi bunici etc. Mereu o să ne
întâlnim cu celebra zicală “Pe vremea
mea...”, cu toate că ne
dis place total es te foarte
posibil ca şi noi să o uti -
li zăm în viitorul apro -
piat.

Ultima generaţie a
întâlnit o schimbare ra -
dicală şi anume tehnlo-
gia, în ultimul timp e vo -
luând enorm, evoluţia
neoprindu-se aici, inva -
dân du-ne viaţa şi timpul
nostru liber, această
„pier    dere de timp”, cum
este numită de către pă -
rinţii noştri reprezintă o
parte extrem de impor-
tantă din adolescenţa
noas tră şi anume so cia -
lizarea, fiind dependenţi de ea prin
intermediul reţelelor de socializare şi a
jocurilor on-line. Înclusiv părinţii accep-
tă cu greu, încercând şi ei să se con-
formeze noilor cerinţe legate de noul
mod de viaţă. Ei consideră că această
schimbare este una nefolostioare de -
oa rece ei au reuşit să îşi trăiască co pi -
lăria având diferite activităţi, care pen-
tru ei, la momentul respectiv erau in -
teresante şi productive, bineînţeles că
ei au în mare dreptate, dar încercăm să
ne împărţim timpul aşa cum putem. 

Trăind în epoca vitezei este greu să
ai un program fix, bine organizat şi
mai ales productiv. Eu văd trecerea
gene raţiilor ca pe o schimbare în bine
şi mai ales ca pe o necesitate deoarece
suntem într-o continuă evoluţie, iar
tot ceea ce facem este de a ne adapta
la noi le cerinţe ale viitorului.

Angel Cretan
Clasa a X-a F, C.N.I.

„Matei Basarab” Rm. Vâlcea

În opinia mea, adolescenţii din
ziua de azi preferă jocurile pe calcula-
tor în loc să citească. A citi înseamnă
a-ţi cultiva dorinţa de cunoaştere, de

lărgire a orizontului. De asemenea, tot
prin citit adolescentul îşi dezvoltă şi cul-
tivă limbajul, creativitatea, dar şi imagi -
naţia.

De cele mai multe ori adolescenţii
re nunţă la a citi o carte bună în fa -

voarea câtorva ore petrecute în faţa
calculatorului. Este de ştiut faptul că
lectura are mai multe avantaje decât
calculatorul.

Jocurile pe Internet au ajuns să
ocupe mare parte din timpul ado-
lescenţilor. Atât lectura cât şi jocurile
pe calculator au beneficiile lor, însă
problema este că majoritatea tinerilor
nu ştiu să se oprească atunci când este
nevoie.

În concluzie, lectura dar şi calcula-
torul trebuie să ocupe locuri aproxi-
mativ egale în viaţa tinerilor, ambele
a vând atât avantaje cât şi dezavanta-
je.

Alexandra Petrică
Clasa a -X-a F, C.N.I. ”Matei Basarab”

Rm. Vâlcea

Părerea mea este că între adoles -
cenţii de ieri şi de azi există preocupări
diferite. În primul rând, adolescenţii de
ieri erau mult mai preocupaţi de şcoa -

lă, de lectură, iar adolescenţii de azi
sunt preocupaţi mai mult de calculator
şi de  diverse activităţi.

Lucrul cel mai rău îl reprezintă
“pasiunile” negative ale adoles cen -
ţilor: consumul de alcool şi de ţigări.

În opi nia lor, prin a -
ceastă alegere au impre-
sia că  ies în evidenţă. Cu
toate acestea, a do les -
cenţii de azi au evoluat
foarte mult faţă de ado-
lescenţii de ieri.

Ceea ce nu trăim la
timp, nu mai trăim nicio-
dată !

Larisa Florica
Clasa a -X-a

F, C.N.I.” Matei
Basarab”Rm.Vâlcea

Adolescenţii de ieri
sunt diferiţi de cei de azi deoarece ei
aveau alte pasiuni, nu petreceau timp
mult în faţa calculatorului şi nu folo-
seau telefonul mobil. În primul rând,
adolescenţii din ziua de azi petrec mult
timp în faţa calculatorului, călătoresc
mult, au diverse preocupări (tenis, fot-
bal, karate, dans), citesc mai putin şi
pot comunica cu persoane din toata
lumea, lucruri care nu erau posibile în
trecut. 

În al doilea rând, generaţiile s-au
schimbat, tinerii din ziua de azi doresc
să iasa mai mult în evidenţă şi să reali-
zeze lucruri măreţe.

În concluzie, adolescenţii de ieri şi
de azi sunt diferiţi şi din cauza evo-
luţiei tehnologiei, modernizării mijloa-
celor de transport şi creşterii nivelului
de trai. Aceste lucruri au dus la schim-
barea mentalităţii tinerilor din ziua de
azi.

Andreea Şerban
Clasa a- X- a F, C.N.I. “Matei

Basarab” Rm. Vâlcea

Adolescenţii de ieri şi de azi



Despre noi, tinerii (articole de la participanţii la atelier) 11

Ce ai alege?

Şi dacă ai putea să te întorci în
timp şi să repari un lucru, să modifici o
întâmplare, ce ai face? Ai incerca? Crezi
că ar fi corect? Crezi că îti va fi mai
bine? Niciodata nu vei ştii deoarece nu
poti avea acel bilet de tren
cu destinaţia “Înapoi în tre-
cut!”. Lucrurile în viată se
întâmplă cu un scop, ştiai?
Odată facută o alegere nu
mai poţi să o modifici, este
ceva ireversibil. Acea opţiu -
ne este precum celebra “Ru -
letă rusească” unde poţi
câş tiga totul sau pierde to -
tul. Asta depinde de tine şi
de sacrificile pe care le faci. 

Poţi renunţa la o per-
soană pentru o fericire oferi -
tă de bani sau poţi renunţa
la acea avere pentru o per -
soa nă. E greu să te hotărăşti
deoarece amândouă sunt
importante, de amândouă ai
nevoie, e ca şi cum ai alege
în tre apă şi aer. Dar aici mă
refer la ce ai decide între iu -
bire şi avere. Adevărat că iu -
birea este mai importantă
de cât banii, dar şi ea trebuie
întreţinută cu ceva. Mulţi
care şi-au îngropat viaţa în
muncă pentru un trai extra -
vagant au renunţat la dragoste şi asta îi
face nefericiţi, iar alţii au renunţat la o
viaţă bună pentru una cât de cât ac -
ceptabilă pentru a fi cu persoana dragă
şi acum sunt fericiţi sau pretind a fi. 

Eu nu ştiu încă ce aş alege. Muncesc
şi învăt din greu pentru a avea un viitor
strălucit, dar am renunţat la distracţie,
la majoritatea prietenilor, la ieşiri pe a -
fară … şi cateodată stau şi mă gândesc
dacă merită…dacă chiar merită să îmi
sacrific cei mai frumosi ani din viaţă
pentru un viitor asigurat, pe care cred
eu ca îl voi avea. Dar un lucru ştiu, că
trebuie să lupt pentru visele mele, pen-
tru idealurile mele, pentru ceea ce îmi
doresc… şi asta am făcut, fac şi voi face.

Cunosc persoane care şi-ar da ani
din viaţă pentru a schimba un cuvânt
spus cu mult timp în urmă deoarece
prin acel cumul de litere au pierdut o
persoană sau un vis.

Noi suntem alcătuiţi din speranţe,
din dorinţe, din motive care ne împing

să triumfăm în această dimensiune.
Dar uneori fară să vrem, făurim un pas
greşit, o eroare atât de gravă încât tot
ce am construit se duce “pe apa Sâm -
be tei”. Şi doare, doare extrem de rău
acel moment …îti vine să plângi, să ţipi,
să urlii, să pleci, să dispari, dar nu poţi.

Eşti captiv, captiv într-o lume
nedreaptă, într-o lume pe care tu ţi-o
clădeşti şi tot tu ţi-o poţi distruge…
Trăim într-un haos, un dezastru, într-o
junglă unde toţi ne “omorâm” între noi
pentru a ne ridica pe clasa socială. Un
podium de unde odată căzut din vârf
nu mai contezi, devii un nimeni, care
în cetul cu încetul dispare.

În finele acestui discurs aş vrea să
precizez că dacă am putea obţine acel
bilet spre trecut am face o greşeală
folosindu-l, deoarece prin erorile
făcute,  noi învăţăm lecţii de aur, lecţii
de care vom avea nevoie în viitor…

Ancuţa Goran

Clasa a -X-a F, C.N.I. “Matei
Basarab” Rm. Vâlcea

Ce este dragostea?...

Lansăm în propriile noastre minți
sute și mii de întrebări absurde, unele
fără răspuns, altele care ar trebui să
rămână pe veci îngropate în întunericul

Universului. Dintre toate acestea, cea
mai frecventă este, cu siguranță: “Ce
înseamnă să iubești?”… “Ce este
dragostea?”…Dar, cum poți să pui o
asemenea întrebare?! De ce vrei să
găsești o definiție a ceea ce a fost deja
definit prin tine, prin simpla ta exis-

tență? Dacă nu ai fi
iubit sau dacă nu ai fi
fost iubit niciodată
pâ nă acum, nu ai fi
fost capabil nici mă -
car să rostești acest
cu vânt, căci nu ai fi
știut cu ce sens să-l
folosești. Dragostea
es te definită! A fost
în că de la început:
prin creație. Prin sim-
plul fapt că omul nu a
fost lăsat singur pe
pământ, înțelegem că
Dumnezeu a plămădit
pentru el darul cel
mai de preț: viața! –
căci, omul se naște
din iubire, pentru a
oferi iubire, pentru a
crește și trăi în iubire,
pentru a se împlini
prin iubire, pentru a
redeveni întreg.

Iubirea este senti-
mentul cel mai co ple -
șitor ce înalță ființa
umană... Dragostea

este cel mai puternic anestezic asupra
rațiunii; ea amorțește gândirea, modi-
fică simțurile, împăienjenește ochii și
tulbură auzul. Îndrăgostiții trăiesc, în
mod inconștient, într-o lume în care se
lasă învăluiți, fără să protesteze, de o
pătură deasă de ceaţă iluzorie, con-
fuzantă, dar creatoare a unor imagini
atât de frumoase despre o realitate
deformată!

Inima are taine pe care nicio rațiune
nu le pătrunde, doar timpul putând să
le deslușească. Bărbat-femeie, cuplu
perfect, un duo care  prin dragoste ade-
vărată devine unul - un corp singular în
spirit, în oglinda lumii ce l-a creat. Gă si -
rea sufletului pereche nu este niciun
mit, nicio formulă stereotipă, ci este o
rea litate! Odată însămânțat microbul
dragostei, acesta va crește și va acoperi
tot ceea ce era inițial în corpul afectat,
modificându-i substratul conștiinței,
făcându-l să vadă doar florile acestuia,
nu și spinii. 

Uneori iubești atât de tare încât
simți că dragostea se transformă într-o
formă de energie, într-o vibrație ce iți

Gânduri şi sentimente adolescentine
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cuprinde întreg trupul, te simți vulner-
abil și, totodată capabil de orice sacrifi-
ciu pentru ființa căreia i-ai încredințat
sufletul. Tu nu mai ești stăpânul sufle-
tului ce îţi bate în piept, nu îl mai poți
patrona și, cu toate acestea, nu ești
deloc trist, nu te deranjează: căci nu
este o pierdere a ta, dintr-un al tău, ci
un câștig- întrucât, la rândul tău, pri -
mești încrederea și sufletul celui iubit-
nu este un schimb! Nu dai ceva pentru
a primi altceva! De fapt, în dragoste nu
oferi nimic cu un scop, cu un gând as -
cuns, cu un motiv care mai târziu să de -
vină avantajos pentru propria-ți per-
soană! Nu! - când iubești, dai totul, s a -
cri fici, lași, primești, renunți… fiindcă
așa simți, fiindcă așa trebuie să fie; tu
exiști prin prisma a ceea ce este ce lă -
lalt, ești pentru că el este. În dra goste,
renunțarea la sine este un act de câștig
prin celălalt care se răsfrânge, în final,
tot către cel ce sacrifică. Trăiești prin
prisma a ceea ce este cel de lângă tine
și nu iți poți imagina un prezent mai
bun, un viitor fără el, iar trecutul pare
acum o filă îngălbenită a cărții vieții ta -
le, căci în ea nu era schițat numele celui
iubit. 

Cu toate acestea, iubirea nu este în -
totdeauna o stare de beatitudine abso-
lută, nu coincide cu plutirea într-un U -
nivers plauzibil celor ancorați în reali-
tatea concretă, iar acest lucru face ca
îndrăgostiții să simtă, din când în când,
o cădere din sânul edenului în care sunt
protejați de orice fel de piedică ivită în
itinerariul dragostei lor.

Dragostea marchează triumful ima -
ginației asupra inteligenței, având ca
su port ideea conform căreia imaginea
ce lui iubit este, inițial, una creată, con-
struită din propriile noastre sentimen -
te, așteptări, aspirații către o dragoste
absolută, totală, ideală, iar pentru
acest lucru este nevoie de o decantare
ri guroasă a materiilor ce nu țin de su -
flet, de subiectiv. Îndrăgostitul trăiește
perioada de mare dragoste asemeni
unui vis: cade în somnul rațiunii, se scu-
fundă în ireal, se îneacă în propriile
capcane mincinoase întinse de suflet,
apoi, după o clipă, desprinsă de bari-
erele temporale(căci, în vis, clipa este
cât veacul, ori întreaga noapte poate fi
o singură secundă), îndrăgostitul se
tre zește, extenuat, muncit de prea mul -
te sentimente …se trezește din nou la
realitate. Ieșirea din sfera iubirii ideali -
zate provoacă mari dezechilibre emo -
ționale, cauzate de îndepărtarea voalu-
lui de ceaţă înșelătoare de pe ochii,
acum sătui de a mai privi un chip, un
suflet ce nu se aseamănă deloc cu cel
pro iectat în visul rațiunii.

Ce este dragostea?  Dragostea este
materialul din care omul a fost creat cu
condiția de a-l da mai de par te…

Dragostea depășește granițele senti-
mentului - devine condiția supremă
pentru atingerea absolutului, pentru
înfăptuirea întregului

Iuliana  Grigoroiu
Clasa a-XII-a E,C.N.I. „Matei Basarab”

Rm. Vâlcea

Viața nu-i o glumă!

Hei, sunt o simplă adolescentă și
pre supun că fac ceea ce e corespunză-
tor pentru vârsta mea, încât știu să mă
distrez cu măsură, să învăț cu măsură și

așa mai departe. Știu că alți adolescenți
de vârsta mea au luat-o pe căi greșite
din cauza Prietenilor adevărați pe care
ei îi consideră mai presus de propria fa -
milie… Nu sunt eu cine știe ce filosoafă
sau chestii de acest gen, dar vă rog să
puneți punct atunci când trebuie. Ni -
ciodată nu e târziu. Din cauza zișilor
prie teni vă distrugeți întreg viitorul.
Poa te acum nu realizați, dar în timp,
mai ales atunci când o să întemeiați o
fa milie și nu o să aveți ce să le povestiți
co piilor voștri pentru că nu ați pus
punct atunci când trebuia, sau mai ales,
din cauza anturajelor nu o să puteți în -
temeia o familie, așa că gândiți-vă de
două ori înainte de a face acel lucru,
chiar dacă pe moment e ceea ce vă do -
riți…Acestea nu sunt aberații, tratați-le
ca atare!!!

Petreceți mai mult timp cu familia,
încercați să vă atașați de ei foarte mult,
și va fi mult mai ușor să vă alăturați al -
tui grup de prieteni. Nu pot să spun că
eu sunt o sfântă și fac doar ceea ce e bi -
ne și ceea ce-mi spun părinții mei, dar
încerc să fac ceea ce cred eu că e bine,
chiar dacă uneori greșesc. Pentru acei
adolescenți care stau toată ziua în casă

și nu fac altceva decât stau pe laptop
sau telefon, le adresez următorul în -
demn: încercați să vedeți lumea dinco-
lo de tehnologie. Avem o țară atât de
fru moasă, putem face atâtea lucruri
îm preună!

Dacă vi se pare că părinții voștri
sunt plictisitori sau insuportabili, bucu-
rați-vă că îi aveți. Puteți singuri să vă
mo delați părinții făcându-i mândri de
voi. O viață liniștită vă doresc!

Denisa Catrina
Clasa a- IX-a C,Colegiul Economic

Rm.Vâlcea

Persoană cu suflet bun,

Clipele au devenit momente e -
terne, în care ţi-ai comprimat amintirile,
fericirea, dar şi bucuria. Tot ce ţi se în -
tâmplă este cu un scop, până şi zâmbe-
tul de pe chipul tău este menit să îţi rea-
ducă aminte că ai o inimă care bate se -
cundă cu secundă şi este gata să iu beas -
că. Des chi de-ţi sufletul, şi intelege-i par-
titura, iar sen timentele nu vor înceta să
dispară. 

Aminteşte-ţi să te bucuri de fiecare
se cundă în care poţi să simţi căldura su -
fletului, să vezi lumina soarelui şi să te
simţi mândru că trăieşti. 

Poartă-ţi cu demnitate inima şi în -
ţelege că trebuie să transformi în dra -
goste, iubire sinceră, şi cel mai mărunt

lucru care îţi apare în cale. Eşti un om, o
persoană care este minunată, un suflet
care poate încă nu a intâlnit iubirea, dar
care, cu siguranţă merită şi stie. Crede în
tine!

Ana Zahia
Clasa  a-XII-a E, C.N.I. „Matei Basarab”

Rm. Vâlcea

Prietenii, a doua familie

În ziua de azi este foarte greu să mai
avem prieteni adevăraţi, care să fie ală-
turi de noi la bine şi la rău.

În primul rând, cred că o prietenie
adevărată se bazează foarte mult pe
încredere. Şi este din ce în ce mai greu să
avem încredere în oamenii de lânga noi.

În al doilea rând, cred că prietenia
este foarte importantă, pentru că atunci
când ai un prieten adevărat, ai putea să
te bazezi mereu pe el, adică îţi poate fi
alături şi la rău.

În concluzie, cred că există prieteni
adevăraţi, dar este foarte greu să îi
găseşti!

Ionuţ Jumară

Clasa a -X-a F, C.N.I. „Matei Basarab”
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Prietenia,  brăţară de aur

Fără prieteni eşti singur, te simţi
fără niciun sprijin. Daca nu ai prieteni
te poţi considera sărac, pentru că aceş-
tia îţi pot fi alături, de fiecare dată.
Daca ai mulţi prieteni, oamenii te vor
aprecia mai mult, prin asta-şi pot da
seama de comportamentul pe care îl ai
şi de faptul că eşti un om bun care ştie
să-şi ţină persoanele importante aproa -
pe. 

Prietenia este cel mai de preţ lucru.
Când ştii că ai prieteni adevăraţi pe
care te poţi baza întotdeauna, te simţi
mult mai sigur pe tine, în sensul  că
cineva te va putea ajuta atunci cand ai
probleme.

„Prietenul la nevoie se cunoaşte!”
Prin acest lucru îţi dai seama cine-ţi e
prieten şi cine nu. Când ai mai multă
nevoie de ajutor îţi dai seama cine e
lângă tine şi cine se  foloseşte doar de
ajutorul tău. Cu prietenii trebuie să
împarţi şi momentele grele, dar şi pe
cele fericite. Dacă ai o reuşită tot ce-ţi
doreşti e să o sărbătoreşti alături de
persoanele dragi, asta te face  mai feri -
cit.

În concluzie, prietenii sunt cei care
te fac să fii bogat, împărţind toate mo -
mentele din viaţă cu ei, atât cele grele,
cât şi cele frumoase.

Ştefania Sima
Clasa a -X-a F, C.N.I. „Matei Basarab”

Dor de rimă

M-a apucat un dor nebun de poezie.
Inima ta în versuri îmi şopteşte
Doru-ţi greu.

Sufletul îmi plânge,
Dar slova mi-l alină.
Cuvântul tău atârnă
Peste ochii şi auzul meu;
Căci poezia ta e tot ce port
În mine.
Mi-e dor de tine, suflet
Ce alungat ai fost
din mine!
Te chem să-mi fii, tu, rima,
Să ne îmbrăţişăm într-o
Catrenă.
Să-mi fii cuvântul,
Să-ţi fiu sonorul.

Când îmi e dor de tine,
M-apuc s-aştern pe-o frunză
O poezie!...

Iuliana  Grigoroiu

Clasa a -XII-a E, C.N.I. “Matei
Basarab” Rm. Vâlcea

Lumea lui M

Când te-am văzut prima dată, 

Am descoperit o raritate.

O fiinţă simplă dar nedescifrată,

Un vis înfipt în realitate.

Rămas uimit şi făr-de cuvinte 

Timpul parcă stătea în loc.

Te-ai blocat în a mea minte,

Nu te mai pot scoate deloc.

Am început să te cunosc mai bine

Şi am rămas cu o durere- amară,

Ochii mei te vedeau numai pe tine, 

Însă inima ta nu-i vreo comoară.

George Sebastian Văduva

Clasa a -X-a A, Liceul „Gheorghe Surdu”  
Brezoi Vâlcea

Lectura vs. calculator 

În ziua de azi calculatoarele şi teh no logia avansează destul de mult. Se fabrică
foarte multe calculatoare şi asta  ne face să fim dependenţi de ele. 

Tine rii folosesc foarte mult calculatoarele şi asta e rău pentru sănătate. Acum
nu se mai citesc atât de multe cărţi, acestea au fost înlocuite de calculatoare. Deşi
suntem o societate dependentă de tehnologie, asta nu ne impune să nu mai
citim.

În general, un calculator este folosit mai mult decât o carte pentru simplul fapt
că au apărut jocurile digitale şi ma rea problemă - reţelele de socializare, iar cărţile
şi lectura au fost uitate.

Florin David

Clasa a –X- a F, C.N.I. ”Matei Basarab” Rm. Vâlcea
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Natura, casa noastră!

Draga mea natură,
Tu eşti cea mai pură!
Dragele tale animale
Sunt ucise de mâinile criminale.

Natura-i sănătatea noastră
E tot ce ne dorim.
Natura este viaţa
Pe care s-o iubim.

Natura-i aerul şi câmpul
Natura-i cerul înstelat,
Natura-i dorul nostru sacru
Şi tot ce-n suflet e -adunat!

Flavia Moraru
clasa a-VIII-a A, C.N.I. „Matei Basarab”

Rm. Vâlcea

Moartea naturii

Se zăreşte un foc mare

În pădure colo-n vale

Şi toţi trec cu nepăsare,

Dar curând pădurea moare.

Dacă nimeni n-o s-o stingă

Ea curând o să se-aprindă

Nimeni nu pare s-apară

S-o salveze, bunăoară.

Şi ea, biata timorată

A rămas ne-ajutorată

Cu ale ei frunze comoară

Aşteptând parcă să moară…

Teodora Salomia

Clasa a- VIII- a D, C.N. I.“Matei Basarab”

Rm. Vâlcea

Planeta bolnavă

Aerul de-l respirăm,
Cu petrol îl micşorăm.
Tehnologii, maşini sofisticate
Îmbolnăvim planeta cu de toate.
Solul fertil este distrus
De chimicale şi moluz.
Soarele nu mai străluceşte,
Este trist şi se topeşte.
Pădurea
Veşnic vie
Devine o stafie.
Protejaţi natura,
Natura cea frumoasă,
Fără de care am fi
O lume neguroasă!

Ştefania Pătraşcu 
Clasa a-VIII-a A, C.N. I.“Matei

Basarab” Rm. Vâlcea

Ocrotim natura

O! Natură sănătoasă,
Tu ai fost mereu frumoasă!
Dar poluarea te-a răpus,
Pe jumătate te-a distrus.
Râuri, fluvii am poluat
Şi copaci am tot tăiat.
Chiar prea mulţi am defrişat.

De plantat ne-am apucat
Dar apoi am realizat
Că răul nu s-a îndreptat.
Organizaţii am infiinţat
De-ocrotit şi protejat,
Râuri, fluvii si păduri
Ale noastrei dragi naturi. 

Radu Tudor
Clasa  a-VIII- a D, C.N.I.

“Matei Basarab” Rm. Vâlcea

Planeta albastră

O sămânţă noi plantăm
Şi mediul îl ajutăm,
Oxigen noi inhalăm
De la plante-l preluăm.
Planeta albastră-o iubim
Pădurea şi animalele îngrijim
De poluare- o ocrotim.
Să protejăm natura toată
Pentru o viaţă minunată!

Bianca Trăneci
Clasa a -VIII-a A, C.N.I. 

“Matei Basarab” Rm. Vâlcea

Chemarea naturii

După cum se spune,
Planeta albastră
E planeta noastră.
Astea nu sunt glume,
Şi acum pe bune,
Protejaţi pădurea
Astfel salvaţi lumea!
Opreşte poluarea,
Asta e chemarea,
Care dă culoarea!

Floriana
Alina Munteanu

Clasa a -VIII-a A, C.N.I. “Matei
Basarab” Rm. Vâlcea

Natura, un alt loc de regăsire
al adolescenţilor

Fotografii: Cioacă Iulian, clasa a- XI- E, Colegiul de Sivicultură și Protecția

Mediului, Rm. Vâlcea
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O toamnă va fi…

O toamnă va fi iarăşi
Când pe poteca-ngustă vei veni
Şi îmi vei desfrunzi cu palme reci...
Surâsul.
Eu îţi voi da doar sărutări de-aramă,
Şi pe obrazul tău îmbujorat de rouă
Îmi voi lăsa rugina buzelor
Dintâi...
Din păr îmi voi desprinde tufănici
Şi le voi presăra pe pielea ta-
Să se usuce-n vânt,
Ca mai târziu, în vremuri de alint
Să simt mireasma ta de floare!
O toamnă va fi iar când vei veni!...

Iuliana  Grigoroiu
Clasa a -XII-a E, C.N.I. “Matei Basarab”

Rm. Vâlcea

Îmi amintesc şi astăzi…

Mă aflam în  magazinul de lângă casă.
Cumpăram baterii. Baterii destinate globu-
lui de cristal găsit  în cutia cu amintiri din
mansarda casei. Mă fascina prinţesa din
mijlocul globului încojurată de nea. Puf!
Magia s-a produs în momentul când am
apăsat pe butonul de pornire. Prinţesa a
în  ceput să se învârtă încet, iar  fulgii zbur-
dau în jurul ei. Îmi aminteam de copilărie.
Parcă mă vedeam pe mine în  primul meu
an când mi-am închipuit ce este de fapt ză -
pa da. Am  găsit atunci o definiţie puţin alt-
fel despre aceasta. 

Credeam şi încă îmi susţin părerea că
zăpada este o lecţie trimisă de Dumnezeu.
Ne trimite mii şi milioane de daruri mici,
plă pânde, pure în milioane de forme. A ces -
te cadouri îmbracă totul din  jur. Ne de -
mons trează că putem vedea lucrurile şi alt-
fel. Acoperă toate culorile dându-ne opor-
tunitatea să ni le închipuim în orice alt fel.
Dar, totuşi trebuie să fim atenţi! Să nu cre-
dem că, un tărâm de basm, cu nori din
vată de zahăr, durează prea mult. Orice se

termină la un moment dat. În  cazul de faţă
„lucrurile” se termină la sosirea căldurii.
Asta nu e atât de grav pe cât îmi  imaginam
atunci. Când am realizat că acele cadouri
se sting unul câte unul îmi închipuiam că
niciodată nu voi mai trăi acea emoţie. 

Dar, odată cu trecerea timpului am
realizat că perioadele frumoase din viaţa
noastră se întorc mereu şi mereu după al -
tele care ne învaţă la fel de multe lecţii. Ce
copil inocent eram! Însă, şi astăzi primesc
cadourile mele speciale, fericită că s-au
reîntors. Am  zâmbit. Mi-am dat seama că
orice anotimp ar fi  afară voi avea oricând
acel glob de cristal găsit care îmi va aminti
de minunatul tărâm pe care îl voi astepta
iar şi iar şi iar.......

Cristela Ocroteală
Clasa a- X-a F, C. N. I. ,,Matei  Basarab’’

Rm. Vâlcea

Iarna, un anotimp magic

Iarna este un anotimp magic în ade-
văratul sens al cuvântului. Magia anotim-
pului se face simţită încă de la căderea
primilor fulgi gingaşi şi albi asemănători
aripilor unor fluturi. Miile de cristale strălu-
citoare îmbracă natura într-o mantie albă,
ţesându-i astfel veşmintele crăiesii zăpezii.
Peisajul este de o frumuseţe rară aseme-
nea unui tablou pictat numai în alb. Cerul
este tăcut şi mohorat, soarele abia se mai
zăreşte printre troienele înalte de zapadă.
Din înaltul cerului fulgii mici şi albi se rosto-
golesc neîncetat spre pământul deja îm -
bră cat în straie albe, strălucitoare. 

Iarna, prinţesa ţăranului înghetat, este
acum stăpâna peste întreg ţinutul. Zăpada,
albă ca spuma laptelui, nu conteneşte să
cadă.  Iarna este cu adevărat un anotimp
magic şi frumos care aduce multă bucurie
oamenilor dar mai ales copiilor la căderea

primilor fulgi de nea care împodobesc totul
asemenea unor ghirlande.

Alexandra Maria Petrică
Clasa a-X-a F, C.N.I.

,,Matei Basarab’’ Rm. Vâlcea

Pastel fără imagini

Îmbracă-mă, toamnă,
În vălul tău!
Nu nemurirea ta, ci faptul că m-omori
Învie în mine plăcerea nebună
A frumosului tău!
Sunt pământul reavăn al edenului,
Lasă-ţi peste mine sângele-ţi frunzelor!
Le voi păstra peste suflet
Pâna ce
Vor rugini.
Şi se vor transforma în mine,
În pământ.
Atinge-mi, toamnă, ploapele
Cu lacrimile scurse din roua ta
Parfumată.
E toamnă iar în mine!
Îmi desprind inima şi o alung
Din trup;
O arunc în pomi
Şi peste drumuri,
Şi-n poteci.
Poate aşa vei trece peste ea
Şi-o vei călca-n picioare!
Inima mea a ruginit pe câmpuri
În aşteptarea ta…
Căci, tu nu ai venit!
Mă-ngroapă toamna în moartea ei…
E frig şi trist…
Tabloul toamnei mă-nfioară.
E iarăşi toamnă!

Iuliana  Grigoroiu
Clasa a XII-a E, C.N.I.

“Matei Basarab” Rm. Vâlcea

Anotimpurile adolescenţei



Îmi amintesc şi acum. Totul începe
cu un „îmi amintesc”. Prima zi de liceu,
primul sărut, prima probă a bacalaure-
atului... Pentru că, dincolo de toate şi
de tot, suntem oameni. 

Pe măsură ce înaintezi pe poteca

vie ţii, aşteptările din partea tuturor
iau avânt. În primul rând contează
aşteptările pe care ţi le atribui şi efor-
tul pe care îl depui să le atingi. Trebuie
să ştii cum să te defineşti în faţa alto-
ra şi ce doreşti să alegi mai departe,
pentru a evolua şi depăşi imaginea a -
do lescentului rebel. Indiferent cum o
definim, etapa respectivă este la fel de
palpabilă pentru toţi şi îl marchează în
mod fundamental pe adultul de mai
târziu. Cred cu tărie că oamenii sunt
suma deciziilor pe care şi le însuşesc.
Aşadar, contezi tu, contează ce alegi şi
cum alegi. 

Fiecare „anotimp” al vieţii unui om
e unic. Aveam impresia odată, aflată la
vârsta adolescenţei, că nimic nu de pă -
şeşte ca importanţă evenimentele şi

schimbările petrecute atunci. Şi am în -
văţat că suntem infinit într-o continuă
me tamorfoză, poate chiar şi după ce
tre  cem în nefiinţă.

Nu simţi când trece timpul peste
tine, când colbul înnegrit se scutură din
pozele de ieri, ci la un moment dat,

pier  dută în oglindă, te întrebi, nu crezi,
constaţi că te-ai maturizat. Parcă s-a în -
tâm plat aşa, deodată, într-o primăvară
când începuse să ningă purpuriu cu flo -
ri de măr.

În drumul nostru spre absolut, când
bâjbâim după secretul fericirii, în goana
asta acerbă, lăsăm în urmă „fragmen -
te” dintr-o altă viaţă, a noastră, cea de
ieri. Aşadar, să nu uităm să mulţumim,
să nu uităm să fim oameni, să nu ui -
tăm!

Nu există o hartă care să ne ghideze
prin viaţă, între trecerile de la o etapă
la alta, dar există încrederea: să crezi în
tine, în visele tale, în ziua de mâine. Iar,
în final, încă un sfat, tinere erou: tră ieş -
te prezentul, desenează-ţi viitorul şi ţi -
ne minte că totul începe cu un „îmi
amintesc”...

Andreea Florica

Absolventă a Facultăţii de
Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 

Universitatea Bucureşti, 
fostă adolescentă în Rm. Vâlcea

Notă de final

Cu iz de ieri, 
despre adolescenţa mea...
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