
REVISTA LICEULUI TEORETIC “GRIGORE MOISIL” TULCEA  

NR. 22 / FEBRUARIE 2017  





Aegyssus XXI 
Colectiv de redacție 

Redactor șef: Crăciun Mihai - Cosmin 

Redactor adjunct: Roșu Cristian - Mihai 

Designer șef: Mangu Irina 

Designer adjunct: Maran Irina - Adelina 

Informator: Tepșan Adrian 

Membrii:  

Sarev Ștefan 

Harasim Alexandra 

Poida Georgiana Crina 

Ilie Alexandra 

Dumitrescu Vlad 

Negrea Leonard 

Romașcu Ana - Maria 

Moț Emanuela - Gabriela 

Grosu Cristina 

Ștefan Andreea 

Gasmaer Ștefania - Antonela 

Profesor coordonator: Dinu Daniela - Eugenia 

Imaginile de pe coperțile 1 și 4 au fost realizate de Mangu Irina. 

Imaginea de pe coperta 2 a fost realizata de Maran Irina - Adelina. 

Imaginile de pe coperta 3 au fost realizare de Romașcu Ana - Maria. 

Imaginile de la jumătatea revistei au fost realizate de Romașcu Ana - Maria și de Maran 

Irina - Adelina. 



 

Ce este o redacție? Simplu. Mergem la DEX, căutăm și găsim că este „un 

colectiv care lucrează la un ziar, o revistă.” Însă pentru cei care chiar fac parte 

dintr-una este mult mai mult. 

 

Am deosebita plăcere de a participa alături de alți colegi la crearea revistei 

liceului, „AEGYSSUS”. Atunci când i-am întrebat ce înseamnă această 

redacție pentru ei, mi-au răspuns degajat, fără a sta prea mult pe gânduri. Iată 

câteva păreri: „ Redacția înseamnă pasiune, muncă și colaborare. Ne aduce 

acel strop de bucurie în monotona viață de școlar.” (Dumitrescu Vlad, clasa a 

IX-a C). „ Redacția înseamnă să ignori toate problemele tale și să te focusezi 

pe ceva relaxant: scrierea și corectarea articolelor, așezarea în pagină a 

acestora, desene etc. Deși ar părea puțin ciudat… (că am folosit termenul de 

relaxare lângă ceva considerat muncă) te simți mult mai bine când finalizezi 

sarcini mărunte, pentru că oricât de neînsemnate ar fi ele îți dau încredere și 

te simți capabil de orice.” (Saraev Ștefan, clasa a X-a B). „ Personal, privesc 

redacția ca pe o modalitate de consolidare a valorilor importante ale unui elev 

precum creativitatea, respectul, toleranța și spiritul de echipă. Toate acestea 

fiind rezultate dintr-un efort necesar, efort depus cu plăcere.” (Tranulea 

Alexandru, clasa a IX-a C). 

Redacția 



Cum ziceau și colegii mei, trebuie să pui suflet ca să iasă ceva deosebit, 

ceva de care să fii mândru. Colaborarea este un factor la fel de important, 

dacă nu, chiar cel mai important. Având mai multe perspective, poți analiza o 

situație și găsi o rezolvare mult mai ușor. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. „ 

Pentru prima dată am văzut implicarea a douăzeci si patru de persoane 

(scriitori, redactori, informatori, disigneri și profesori)  ceea ce pentru mine 

nu poate însemna decât fericire și mândrie pentru ceea ce a ajuns comitetul 

de redacție al revistei.”(Crăciun Mihai, clasa a XI-a A). Interesul pentru creație 

și frumos crește cu fiecare generație, ceea ce arată că tinerii se preocupă de 

cultură într-o măsură mai mare ca în alți ani.  

 

Acceptăm critici, idei, sugestii fără să ne supărăm unii pe alții, pentru că 

aici suntem o familie. Învățăm să creștem, să ne depășim propriile idealuri. 

Este pur și simplu extraordinar. După ce faci parte dintr-un astfel de grup, 

ajungi să nu te mai recunoști. Scoate la iveală tot ce este mai bun din tine. În 

câteva cuvinte, îți schimbă viața.  



Iată că a trecut ceva timp - ani, am putea spune - de când companiile încearcă să 

împingă pe piață un nou concept, de care să fie legate și noi tehnologii și poate chiar un 

nou mod de viață.  

Să vedem ce este mai exact acest IoT. În câteva cuvinte, fără a avea pretenția unei 

definiții de manual, am putea spune că IoT este un concept ce reprezintă arhitecturi hard-

ware deschise, funcționând independent de voința utilizatorilor lor și interconectate între 

ele. Probabil că toată lumea a auzit de "Casa inteligentă" sau de "Mașina care se conduce 

singură" sau de frigiderul care comandă singur mâncare de pe internet în timp ce tu ești la 

serviciu. Toate acestea se pot încadra în conceptul de IoT. Acestea și multe altele ase-

mănătoare.  

Dar pentru a avea IoT sunt necesare câteva premise: Dispozitivele inteligente trebuie 

să aibă acces la mediul încojurător, prin intermediul senzorilor. Dispozitivele IoT trebuie 

să poată interacționa cu mediul, prin intermediul actuatoarelor. Și nu în ultimul rând dis-

pozitivele IoT trebuie să comunice între ele, fără intervenția omului. Dacă primele două 

cerințe sunt relativ ușor de satisfăcut ultima se pare că ridică ceva probleme în societatea 

post informatică în care trăim, lipsită uneori de moralitate și scrupule. 

Într-adevăr senzorii și actuatoarele sunt foarte ieftine în ultima vreme, platformele in-

teligente și ele urmează același trend, cu câteva zeci de euro se poate achiziționa un de-

vice smart open hardware cum ar fi Arduino sau Raspberry Pi și apoi poți trece direct la 

"Casa Inteligentă". 

Nu la fel stau lucrurile și cu datele generate de IoT. Companiile au creat protocoale noi 

dedicate comunicării dispozitivelor inteligente, protocoale de criptare a datelor împotriva 

privirii dușmănoase a hackerilor și dispozitive de comunicare noi, pentru trimiterea datelor 

cu mare viteză în Centre de Date.  

A fost neplăcut atunci când controlul "Mașinilor inteligente" a fost preluat de răuvoi-

tori chiar atunci când acestea se aflau în mers pe autostradă, a fost o surpriză care a pus 

companiile din nou la treabă. La fel de neplacut ar fi și atunci când "Casa inteligentă" ar 

lua decizii în locul dumnevoastră, decizii foarte bune pentru mediul încojurator, pentru 

sănătatea dvs, dar care pur și simplu nu vă plac. 

Acestea și altele, sunt motive ca noua tehnologie să își facă loc destul de greu în 

peisajul cotidian. Totuși companiile forțează, iar mersul firesc al lucrurilor este către 

răspindirea IoT pentru degradarea componentei umane a societații de luarea cât mai mul-

tor decizii. Majoritatea device-urilor inteligente din jurul nostru sunt deja cunoscute, dacă 

aveți idei pentru altele noi și care ne-ar putea ușura viața, puteți scrie o scrisoare la re-

dacție și eventual pentru o discuție pe aceste teme. 

Să încheiem într-o nota mai optimistă: Deja există "casa inteligentă", "mașina inteli-

gentă" și "telefonul inteligent"; Hai să lucrăm împreună puțin la perfecționarea concep-

tului de "elev inteligent". 

Prof. Saveliev Iulian 

Internet of things (IoT) 



FTC, sau First Tech Challenge este 

programul de dificultate medie al FIRST(For 

Inspiration and Recognition of Science and 

Technology), fondat în 1989 pentru a inspira 

interesul tinerilor în participarea la programe 

legate de ştiinţă şi tehnologie. FTC e mai 

mult decât construit roboţi. Echipele 

participante sunt provocate să modeleze, 

construiască, programeze şi opereze roboţi 

pentru a concura în competiţii cot la cot sub 

formatul de alianţe. Totul a început cu 28 de 

echipe în sala de sport a unui liceu din New Hampshire iar azi, cele patru programe FIRST 

ajung la peste 400,000 de tineri anual. Cu toţii au parte de distracţie, acumulează 

cunoştinţe, îşi fac prieteni şi asta îi ajută să îşi mărească stima de sine, să îşi hrănească 

creativitatea şi să îi inspire să rezolve cele mai mari provocări ale lumii, să fie cetăţeni 

puternici şi să construiască un viitor mai bun. 

Cam aşa se prezintă pe site-ul oficial https://www.firstinspires.org/, iar anul acesta 

România a avut ocazia să intre şi ea în competiţie, datorită Asociaţiei Naţie prin Educaţie 

şi sponsorilor principali BRD şi Vodafone. Ideea a venit din partea echipei bucureştene de 

robotică AutoVortex, care şi-a inceput reputaţia în FTC acum 5 ani. Anul acesta i-au rugat 

pe cei din America să organizeze concursul şi în România, iar aceştia i-au lăsat sub 

condiţia de a strânge cel puţin 10 echipe. În schimb s-au strâns 54 de echipe din 33 de 

licee şi 800 de elevi, toţi dându-şi silinţa în a construi un robot cât mai bun. 

Tema de anul acesta a fost Velocity Vortex, unde participanţii au avut de construit şi 

programat un robot pentru a arunca mingi într-un coş, introdus mingi într-un corner, 

parcat pe rampa cornerului, parcat pe baza vortexului şi aprins beacon-uri prin apăsarea 

unui buton. Echipele au fost aranjate în alianşele roşu şi albastru câte două, rămânând să 

se înţeleagă între ele cum vor aborda terenul,întrucât fiecare avea o autonomie diferită. 

Autonomia se referă la perioada autonomă, de 30 de secunde din cele 2 minute jumătate, 

în care roboţii sunt necontrolaţi de driveri şi trebuie să îşi parcurgă traseul singuri. Cele 2 

minute rămase sunt perioada controlată când echipele îşi controlează roboţii de pe teren 

prin joystick-uri pentru a acumula cât mai multe puncte. Ultimele 30 de secunde sunt cele 

mai interesante, când robotul îşi  poate extinde un braţ ce poate ridica cap ball-ul, o minge 

mare pentru a-l aşeza în vortex. Echipele României au avut mecanisme şi idei care mai de 

care şi mai ingenioase pentru a reuşi. 

 

First Challenge 

https://www.firstinspires.org/


 

Printre cele 54 de echipe a participat şi Tulcea, cu 13 elevi, 10 ai Liceului Teoretic 

Grigore Moisil, 2 ai Colegiului Tehnic Henri Coandă și 1 al Colegiului Economic Delta 

Dunării. Numele echipei noastre este River Wolves, lupul fiind ales în mod unanim de toată 

echipa ca mascotă, dar şi influenţaţi de banda de bikeri Sea Wolves locală, River fiind 

termenul englezesc pentru fluviu. Acest nume a fost ales îndeosebi pentru a ne reprezenta 

municipiul, întrucat această competiţie a fost primul contact serios al Tulcii cu robotica. 

Când domnul Ionuţ Panea, mentor şi profesor al echipei AutoVortex a venit in Octombrie 

să ne anunţe de FTC, a venit la Palatul Copiilor Tulcea, iar noi eram în mijlocul atelierului 

de electronică şi nu ştiam la ce să ne aşteptăm. Cu toţii erau impresionaţi, mai ales de 

robotul construit pentru tema anului trecut, Res-Q. După câteva filmuleţe inspiraţionale şi 

prezentarea temei de anul acesta, Ionuţ ne-a întrebat dacă vrem să ne formăm o echipă. 

Fiind prima oară când a venit la un cerc de electronică şi nu un liceu, ne-a lăsat pe noi să 

alegem cum ne formăm echipa. În acel moment,din cei prezenţi eligibili pentru competiţie 

au fost cei de la clasa a zecea în sus. Din echipa de electronică au rămas Cosmin 

Ciumacencu, elev la Colegiul Economic Delta Dunării, Vlad Vasiliu şi George Drugă, colegi 

de clasă la Colegiul Tehnic Henri Coandă, toţi de clasa a zecea şi Irina Maran şi Zoltán 

Török, colegi de clasă în a unsprezecea la Liceul Teoretic Grigore Moisil. Restul echipei a 

fost recrutatat într-un final tot de la Grigore Moisil, întrucât aici s-au găsit cei mai mulţi 

doritori de a participa şi cel mai repede. Irinei si lui Zoltán li s-a alăturat colegul lor Cristi 

Roşu iar de la o altă clasă a unsprezecea a venit George Nicola, rămânând ca locurile 

neocupate să fie luate de 6 colegi dintr-o clasă a zecea: Andrei Luca, Borisov Mihai, 

Ruxandra Chiselenco, Ştefan Saraev, Sorin Cotuna şi Tudor Stroe. 

Împreună, de-a lungul a 5 luni, aceştia au pus cap la cap idei în aşa fel încât să îşi 

construiască un robot funcţional, lucru nu tocmai uşor, deoarece acesta a fost prima oară 

când am avut de-aface cu robotica. Am avut parte de destule hop-uri până la produsul 

final, din cauza problemelor tehnice şi anume câteva reductoare şi motoare stricate care, 

de altfel, ar fi fost piesele de bază pentru un lansator perfect. Cu toate acestea, noi totuşi 

am refuzat să ne dăm bătuţi şi ne-am lăsat mulţumiţi de o catapultă, care a fost şi primul 

prototip pentru un lansator, când ne-am apucat de asamblare. Ce ne-a dat mai puţină 

bătaie de cap a fost măturica ce aduna 

mingile, pentru care o mătură din 

plastic albastru a fost sacrificată. 

Comentatorii jocului de la Bucureşti 

nu au ezitat să ne poreclească robotul 

‘Barbă Albastră’. Sistemul de ridicare 

al cap-ball-ului ar fi fost şi el integrat, 

doar că nu am mai avut destul timp să 

îl testăm şi finalizăm,întrucât ne-am 

axat pe a face un mecanism de 

aruncare decent după ce ne-am 

poticnit de mai multe reductoare 

stricate. 

 



Plecarea s-a făcut joi,23 martie, la opt dimineaţa,cu robotul în mână, piesele de 

schimb în cealaltă, trusa de mecanic în alta şi bagajele proprii în spate. Am ajuns în 

Bucureşti în miezul zilei, dar competiţia propriu zisă avea să înceapă de abea sâmbătă, 

aşa că după ce ne-am cazat şi vânturat puţin prin oraş, am pus osul la treabă pentru a 

finaliza robotul. Nu am fost singurii care au lucrat pe ultima sută de metri şi care şi-au 

stricat reductoarele de la motoare, destule alte echipe au împărtăşit aceeaşi situaţie. Cu 

puţin somn, cupa pentru catapultă făcută dintr-o cutie pentru brânză (ideea a fost 

complimentată de mulţi alţi participanţi totuşi) şi o autonomie făcută în doi peri, ne-am 

făcut cruce şi ne-am arătat feţele vineri la jurizare şi inspecţii. În toată sala polivalentă 

plutea sunetul de minifreză, scoci şi umflat de baloane pe lângă vocile echipelor. Toată 

lumea îşi pregătea pit-ul (standul) şi îşi finaliza robotul în acelaşi timp. 

Jurizarea a constat în prezentarea echipei 

în faţa unui juriu cu robotul şi eventual, un 

Engineering Notebook şi/sau un Business 

Plan, pentru care se pot lua şi premii. Ni s-au 

pus întrebări de genul ‘Cum v-aţi format ca 

echipă?’, ‘Ce rol are fiecare?’, ‘Cum aţi venit 

cu ideea robotului şi cu ce a contribuit 

fiecare?’; întrebări de altfel uşoare, pentru că 

toţi au un rol prestabilit de la început de care s

-au ocupat. Am avut şi un Engineering 

Notebook care a conţinut evoluţia ideilor 

noastre şi conceptelor pe care le-am avut de-a lungul celor 5 luni din Building Season. 

Inspecţia robotului şi cea de pe teren au fost următoarele, la care nu am avut probleme 

decât cu carcasa care era puţin mai lungă decât prevederile legale şi firele lăsate mai la 

voia întâmplării, dar din nou, n-am fost singurii cu aceste probleme. Aproape toate 

echipele au avut de pilit carcase pentru a le aduce la lungimile corespunzătoare şi pentru 

a nu lăsa părţi de care să se agaţe arbitrii, singurii care aveau voie să atingă roboţii pe 

arenă. 

Weekend-ul a fost cel mai intens. S-a pornit de 

la prezentarea lui CRBL la nouă dimineaţa 

alături de Dana Războiu, preşedintele 

Asociaţiei Naţie prin Educaţie şi introducerea 

echipelor şi mulţumirea voluntarilor, arbitrilor 

şi judecătorilor. Ne-au fost înmânate listele cu 

meciurile şi a început competiţia. Primul 

nostru meci a fost al doilea meci din zi, alături 

de Dimcanro de la Colegiul Naţional Militar 

Dimitrie Cantemir în alianţa albastră contra 

Vianu Legends de la Colegiul Naţional de 

Informatică Tudor Vianu şi Robo Titans de la Colegiul Naţional Sfântul Sava în alianţa 

roşie. Au fost cânteva emoţii, dar când ai de mânuit un robot în 2 minute şi jumătate nu te 

mai gândeşti la nimic altceva. La joystick-uri au fost Sorin şi Vlad, iar Cosmin a fost coach

-ul lor, perechea de ochi care să-i ghideze în caz că exista o strategie mai bună. Am fost 

printre norocoşii care au apărut la televizor, întrucât PROTV a venit la începutul meciurilor 

iar astfel logo-ul echipei noastre se vede clar pe tricourile albe. 

 



 

 

Au fost 81 de meciuri în total, 

fiecare echipă jucând câte 6 meciuri. 

Noi am avut 4 meciuri în prima zi, din 

care doar 1 câştigător, restul 

acompaniate de diferite probleme 

tehnice. Meciurile de a doua zi au 

fost mult mai productive, dar tot nu 

am avut noroc în a face parte din 

alianţele câştigătoare. Autonomia a 

fost făcută în mare parte pe loc, după 

ce am comunicat cu cealaltă echipă 

din alianţă. Cu toate acestea, River 

Wolves nu s-au demoralizat. Ne-am 

împrietenit cu celelalte echipe, am 

făcut schimb de insigne şi stickere, 

ne-am dat bomboane unii altora

(principala sursă de energie a 

inginerului) şi am făcut schimb de 

idei la arenele de antrenament. 

 

Per total, a fost o experienţă din 

care am avut de învăţat din tot pe ce 

am pus ochii. A fost o primă pentru 

toţi dar unii au avut parte de mai mult 

ajutor dinafară decât noi, cu toate 

acestea echipa noastră se mândreşte 

cu faptul că tot ce am făcut, a ieşit 

doar din mâinile noastre, şi a ieşit 

bun. Plănuim să participăm şi la 

ediţia viitoare, şi avem deja câteva 

idei despre ce am putea face, cel 

puţin pe partea de marketing. Nu 

vom şti până în toamnă care va fi 

tema anului viitor, dar suntem siguri 

că data viitoare vom avea rezultate 

mult mai bune datorită experienţei 

acumulate acum.  

 

The River Wolves Team 

redactat de Irina Maran, XI A 

 



             Anul acesta, doamna director a  școlii 

gimnaziale din Sfântu Gheorghe a încheiat un 

parteneriat printr-un proiect Erasmus cu școala 

din orașul Salzhausen din Germania. După vizita 

pe care au efectuat-o copiii români celor din 

Germania, în luna aprilie, a venit rândul copiiilor 

din Germania să vină în România. 

          In ziua de 21 septembrie așteptam 

entuziasmat să îi  întâlnesc pe copiii din 

Germania.Toți eram foarte bucurosi să ne 

revedem. Cei 10 elevi germani au venit însoțiți de 

2 profesori și au stat timp de 2 zile în Tulcea, 

unde au vizitat reperele culturale, Monumentul 

eroilor și Muzeul Deltei Dunării ( Acvariul). Pe 

data de 23 septembrie am plecat la Sfântu 

Gheorghe împreună cu elevii germani, unde 

aveam să ne continuăm proiectul. Fiind o zonă 

defavorizată unde activitățile principale sunt 

pescuitul și turismul, proiectul consta în faptul de 

a realiza un plan pentru dezvoltarea  satului 

nostru. Ne-am împărțit în 5 grupe astfel: 2 grupe 

de 3 elevi, 2 grupe de 4 elevi și o grupă de 5 elevi. 

Am început prin a vizita satul, arătându-le elevilor 

germani punctele importante. A fost distractiv, 

dar și destul de obositor. I-am lăsat pe elevii 

germani să încerce să deseneze singuri harta, iar 

unde nu  au prea reușit, i-am ajutat. Pentru a afla 

despre meseriile localnicilor am vizitat complexul 

turistic „Green Village” și punctul de colectare al 

peștelui. 

               Venise ziua în care fiecare grupă trebuia 

să prezinte proiectele în fața părinților dar și în 

fața reprezentanților satului. Ne-am trezit devreme și am reușit să finalizăm proiectele. 

Toată lumea era foarte emoționată. Am început prin a prezenta proiectul grupei mele în 

româna dar și în engleză, iar cei doi elevi germani din grupa mea au prezentat în germană. 

Totul a fost bine, fiecare grupă a fost mulțumită de munca depusă, iar adulții au fost 

impresionați de proiectele noastre. Cred ca acest proiect a fost util pentru satul nostru 

deoarece aceste perspective le-au arătat adulților ce și-ar dori tinerii ca să rămână în sat și 

sunt mândru că am luat parte la o astfel de experiență.  

           Simt că această colaborare mi-a fost utilă și mă bucur că am rămas prieteni cu elevii 

germani deși mă întristează faptul că s-ar putea să nu ne mai întâlnim niciodată.  

 

Când Tulcea întalnește 

Saulzhausen... 
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Judith May was a reporter in South Oklahoma. Unfortunately for her, she had the mis-

fortune of having to fly all the way to Italy, to Amatrice, so she could provide the newspa-

per she was working for with a bread and butter article which, why not, could be of main 

interest for the readers. After having got to the earthquake stricken village and finally hav-

ing got out of the car, all she could do was hopelessly stare at the embellished scenery 

presented in front of her, her eyes shimmering with sadness and pity. 

The once lively Italian village was a now ruin. Wherever she looked, her eyes were met 

by the remains of the massive havoc caused by the earth tremor. Buildings, or rather what 

was left of buildings, were the only solitary inhabitants of the area, except for the manful 

rescuers who were still frantically searching for possible fortunate survivors trapped un-

derneath the piles of concrete boulders, pieces of wood, cracked tiles and adobe. Most of 

the village’s constructions had their rooftops destroyed and their walls razed either com-

pletely or partially, the mound of materials sardonically resting on the covered ground. A 

brick horologe with a bell, which had stood its ground against the convulsion, imposingly 

sat in the center of what looked like a local square; the large bronze bell could be seen 

through the upper side openings and above this reminiscence of a chapel, on the tiled 

pentagonal roof, a filigree like cross stood. Maybe it was a sign that providence had cho-

sen not to doom the humans to total destruction and that what was broken could be re-

paired.  

There were many heritage constructions in Amatrice and many of them had been met 

by a hideous blow which had turned them into pieces of abstruse history. The church was 

not as lucky as Christians would have hoped; one of the brick walls had fallen along with 

the trigonal little towers forming the roof of this sacred place and the inside of it had en-

tirely been reduced to a wreck: the stained glass, the holy statues, the paintings, even the 

benches were nothing more than unusable pieces of old wood. 

Judith sighed defeatedly and casted a final glance towards the despicable ruins which 
seemed to quietly whisper to her to scurry away from them and crawl somewhere to hide. 
She managed to ignore her unjustified instincts and fears and grudgingly made her way to 
a group of firemen she had spotted earlier. 

Amatrice 



   

The once ever hustling and bustling place populated by thousands of humanoid-ants 

was now ineludibly dominated by a naive eerie silence… the trenchant storm had passed; 

most of the forlorn ants were now drowned. Water had won; it was present in every con-

cealed corner and crevice of the town, leaving just some late Egyptian like relics stand 

above its surface. 

A gust of wind blew gently, as if intending to soothe the scenery and tell it that in time it 

would regenerate and this was just another work of God that it should cope with.  

Like peaks of mutinous icebergs, the tops of higher buildings reared up the sky and 

dauntlessly showed themselves once again on the surface of the bark like marron water 

cluttered by fallen branches, trunks of trees, cables and flotsam and jetsam materials. All 

of them were clouding the newly-formed earthling mirror of the sky, effectuating a gra-

cious yet audacious dance in the pococurante fundamental element which had just 

brought perishment. The damp gray parts of the half-drowned buildings were contrasting 

the furious dark blue almost black sky which seemed uncertain to spill the wicked water 

droplets once again. Fumbling clouds were moving with unwilling velocity, some of them 

miserably dissipating when reaching the line of the fathomless horizon, therefore lighting 

an unobtrusive hope that the rays of sun might kiss their beloved earth soon. 

A smell of finality and dead hope was looming over this world of serene chaos. The 

drenched clothes hugged the floating bodies of the dead tightly making them confusable 

with their once living replicas. Yet, if they were to be turned so that their torpid faces could 

be seen, the untimely terror imprinted in their cold sunken eyes could cause one’s blood 

to freeze and wish he had a similar fate so that he would not need to live further and be 

haunted by that look… a look of sheer fear, fear that a secure world was rebelling against 

its equanimous conquerors. The fortunate survivors were watching the mocking muddy 

fluid in disbelief, some of them mourning the loss of those kin to them or of their proper-

ties, it was pitiful. 

The sequestered sun had finally made its lithe appearance somewhere between two 
parts of a massive gas formation and the tyranny of the opaque waters seemed to fade in 
front of the all-mighty star for a second… but it was faint for the sun was shortly hidden 
behind the veil of restructured dark silvery worms…the ones left were on their own. 

Under the floods 

Matei Georgiana, X A  



Feodor Mihailovici Dostoievski este un scriitor foarte cunoscut al cărui nume are o 

rezonanță puternică în cadrul literaturii universale. Operele sale de mari dimensiuni sunt 

recunoscute chiar și de cei care nu le-au citit. Nu sunt mulți, aceia care nu au auzit de 

romanele ,,Crimă și pedeapsă”, „Idiotul”, „Frații Karamazov”, dar și „Adolescentul” și 

„Demonii”. Nota sa de originalitate se datorează, nu stilului specific, ci mai ales tematicii 

sale: mândria rănită, colapsul valorilor familiei, regenerarea spirituală cu ajutorul 

suferinței. Dar se remarcă și teme precum: dialoguri socratice à la Russe în care sunt 

evidențiate căutarea lui Dumnezeu, problema răului și suferința celor inocenți, nelipsite 

fiind însă, crima și suicidul. 

Scriitorul este un bun observator al ființei umane și un talentat transpunător al 

sufletului omenesc. El nu oferă un profil psihologic, ci aduce  oameni veridici și vii în 

paginile operelor sale. Interpretarea psihologică a personajelor sale îi revine cititorului. 

Lumea dostoievskiană este în parte rodul imaginației scriitorului, dar are ca sursă de 

inspirație de cele mai multe ori, oameni din viața reală, pe care acesta i-a cunoscut 

personal. Însă Dostoievski este și un bun cunoscător al societății, el își plasează 

personajele în realități consolidate de relațiile dintre acestea, oglindind criza socială a 

Rusiei în care trăia. 

Totuși, în cadrul operelor acestui autor rus, se pot distinge trei tipuri de personaje. 

Primul tip, care apare o dată cu debutul literar al lui Dostoievski, este acela al oamenilor 

sărmani, al „nefericiților”. Al doilea tip de personaje, care se află într-o oarecare 

discrepanță cu prima categorie, îl reprezintă cel al figurilor marcante care pot fi împărțite 

la rândul lor în creștinul smerit (Mîșkin, Sonia Marmeladova, Aleoșa Karamazov), nihiliști 

autodestructivi (Svidrigailov, Stavroghin, Smerdeakov), intelectuali rebeli (Raskolnikov, 

Ivan Karamazov). Un al treilea tip de personaje este acela al personajelor mici, minuscule, 

aproape sau chiar anonime. Acestea nu se află în centrul atenției și creează iluzia 

existenței lor întâmplătoare. Însă, critica a identificat importanța lor majoră, intenția 

autorului fiind aceea de a umple realitatea operelor sale cu personaje ce nu sunt 

prezentate pe larg cititorului, simulând percepția fiecărui om față de semenii săi din 

realitatea faptică care nu e capabil să îi cunoască pe toți.   

Referitor la oamenii sărmani și obidiți care l-au preocupat pe autor încă de la 

debutul literar, Ovidiu Drîmba face următoarea remarcă: „Cordiala umanitate și simpatie 

pe care scriitorul o arată frumuseții morale și suferințelor sufletești ale celor umili, trebuie 

pusă în legătură cu profunda sa simpatie la acea dată, pentru socialismul utopic al lui 

Fourier, și pentru sentimentalismul romanelor lui Victor. Hugo, George Sand (influențe la 

care se adaugă celor ale lui Pușkin și Gogol, Balzac și Dickens.” 

Dostoievski se deosebește de autorii care i-au oferit sursele de inspirație. Influența pe 

care aceștia i-au oferit-o e mai potrivit clasificată doar ca o înclinație spre universul 

compus din oameni obidiți și sărmani, a căror suferință sufletească zdrobitoare este 

însoțită de o frumusețe morală. La momentul apariției primului său roman „Oameni 

sărmani”, poetul Nekrasov îi va spune criticului Bielinski că ,,a apărut un nou Gogol”. Dar 

Feodor este mai mult decât un Gogol. 

 

CONDIȚIA UMANĂ ÎN ROMANELE LUI DOSTOIEVSKI 

-schiță de studiu- 



 

 În scrisoarea autorului către fratele său M. M. D. (din 1 feb. 1846) găsim aceste 

cuvinte:„Închipuiește-ți că toți ai noștri, chiar și Bielinski, consideră că l-am depășit mult 

pe Gogol, ei îmi atribuie o filieră nouă și originală, care constă în aceea că eu operez cu 

Analiză și nu cu Sinteză, cu alte cuvinte, pătrund în adâncime și disociind atomi, descopăr 

întregul. În timp ce Gogol merge direct la întreg, și de aceea nu este atât de profund ca 

mine.” 

De remarcat este faptul că Dostoievski nu caută să își grațieze personajele de tarele 

lor și cu atât mai puțin să îi idealizeze. Acest tip de om este prezentat de către celebrul 

scriitor rus cu o oarecare milă și ni-l arată nouă, cititorilor, în ipostaza propriei victime. 

Autorul le propune ca modalitate de scăpare suferința purificatoare, răbdarea și smerenia 

creștinească. 

De altfel, e un lucru știut că Dostoievski nu era milostiv doar în cadrul operelor sale. 

În ,,Amintirile” Annei Grigorievna Dostoievskaia (a doua soție a scriitorului) este relatată o 

întâmplare în care soțul ei, fiind lovit de un mujic beat pe stradă, reacționează într-un mod 

cu totul special. Obligat să meargă la poliție îi cere comisarului să îl lase să plece 

deoarece el îl iartă. Funcționarul a spus că va ține cont de acest lucru. Însă, a doua zi, 

întâmplarea a apărut în presă datorită numelui celebru al scriitorului. După două 

săptămâni este chemat de judecătorul de pace care se ocupa de caz, și scriitorul cere 

instanței să îl lase să plece pe mujic zicând că îl iartă. Deși judecătorul ține cont de 

rugămintea scriitorului, din cauza tulburării liniște publice și a popularizării procesului 

prin presă, îl condamnă pe mujic la 4 zile de închisoare și 16 ruble amendă. Dostoievski îl 

așteaptă la ieșire pe respectivul și îi oferă 16 ruble pentru a-și plăti amenda. 



În creația sa literară, un moment unic îl constituie romanul-autobiografic „Amintiri 

din Casa morților” (1862). Majoritatea tipologiilor de personaje pe care le găsim în 

universul dostoievskian sunt moșteniri și perfecționări ale celor care se găsesc în această 

carte. Câteva cazuri care au evoluat ulterior în operele sale majore sunt: Aristov, un tânăr 

dintr-o familie de nobili (ca Stavroghin din „Demonii”), mânat de o nestăpânită poftă de 

plăceri (ca Svidrigailov din ,,Crimă și pedeapsă”) iar ajuns la ocnă continuă să fie tot 

imoral (aducând aminte de Verhoveski-junior, tot din „Demonii”). Un alt ocnaș, Petrov, e 

capabil să omoare și pentru 25 de copeici, dar se distinge prin voința care îi domină ființa 

(amintește de Raskolnikov prin tema „napoleoniană”). Această carte a fost un izvor 

nesecat care a luat naștere dintr-o experiență de viață totală a autorului pe care a scris-o 

după ce a ispășit deportarea în Siberia la ocnă. Ion Ianoși o consideră o autobiografie care 

are în ea și un amestec cu un rod al fanteziei creatoare. Cert este însă că acești ani ai vieții 

sale i-au consolidat părerea despre suferința regeneratoare, deoarece suferința îl 

transfigurează pe omul-scriitor oferindu-i noi subiecte. El însuși va spune despre acest 

roman că a fost „gândit la închisoare, stând lungit pe patul de scândură, într-un moment 

de profundă deprimare”. Mihail Novicov în studiul său „Polifonia și mesianismul 

dostoievskian” constată că:„Geniul lui Dostoievski s-a manifestat mai ales prin această 

descoperire: în fiecare condamnat el vede un destin, o traiectorie de viață, care în 

închisoare doar urmează cursul său.” Tot el remarcă în același studiu și faptul că:„Spre 

deosebire de Hugo, Balzac sau Dickens, Dostoievski, nu-i romantizează pe ocnași, dar îi 

descrie în primul rând, nu ca ocnași, ci ca oameni.”. Dostoievski în operele sale, nu dorea 

să își schițeze doar tipologii de personaje, ci avea intenția să ilustreze tot ceea ce era mai 

uman și mai veridic. El surprinde „caractere profunde, tari, minunate”pe care le va 

transpune ulterior în personaje celebre. Acest lucru fiind posibil doar pentru că a trăit 

printre „vagabonzi și bandiți”  și a avut contact cu un „popor teribil”. A reușit să 

descopere „aur curat, sub crusta grosolană care-l acoperea” după cum afirmă autorul 

însuși într-o scrisoare către fratele său la ieșirea de la ocnă. 

În creația lui Dostoievski se cunosc două mari 

etape. Acestea sunt împărțite de publicarea 

microromanului ,,Însemnări din subterană”(1864). În 

prima etapă, cea de dinaintea apariției Însemnărilor este 

dezvăluit un Dostoievski interesat de sufletul omenesc în 

sensul umanistului plin de compătimire față de „oamenii 

sărmani” și față de „umiliți și obidiți”. În a doua etapă, 

omul capătă valențe mai profunde, umanul pătrunde și 

mai adânc în esența creației sale. Însemnările mai ies în 

evidență și prin faptul că în ele este conturată clar 

disperarea absolută, nemaiîntâlnită în nicio altă 

literatură, nici măcar în cea rusească, așa cum afirmă Ion 

Ianoși în „Dostoievski, tragedia subteranei”. Scriitorul 

rus caută să ilustreze cât mai exact și mai adânc 

sensibilitatea sau căutarea răspunsului la problemele 

care îl frământă pe om, precum și redarea celor mai 

ascunse gânduri și sentimente ale unui om.Astfel, la 

nivelul personajului este identificabil un impas tragic.  

 



 

La Dostoievski, personajele sunt, în majoritatea, capabile de reacții imprevizibile, iar 

substanța personalității lor este straniul, haoticul, imprevizibilul. Nu doar că personajele 

sunt supuse ambivalenței sentimentului, care după cum consideră Drîmba, presupune 

apariția imediată a unei tendințe contrare cu orice idee care ia naștere în conștiință; în 

opera dostoievskiană este prezentă o „polifonie”, în care fiecărui personaj îi este asociată 

o filozofie proprie, un sistem metafizic propriu. Este generat în acest mod un profil interior 

al personajelor, caracterizat de o tensiune ce îl împinge pe respectivul la limitele ultime ale 

existenței umane. Polifonia a fost definită de criticul rus, Bahtin, ca fiind prezentarea 

situației sub forma unei suite de unghiuri foarte diferite.  El ajunge la concluzia că 

romanele lui Dostoievski sunt dramatice, romane de idei, în care punctele de vedere 

conflictuale și personajele se dezvoltă adesea într-un crescendo insuportabil. Orice cititor 

va fi captivat de capacitatea celebrului scriitor de a reda fidel sisteme de gândire atât de 

diferite încât va fi confuz cu privire la poziția adoptată de scriitorul însuși cu privire la 

unele subiecte. Acesta este de fapt și ceea ce suscită interesul la personajele 

dostoievskiene. Dar, deși transpune fidel ființa umană, el nu are pretenția de a fi 

considerat un psiholog, nici măcar unul foarte priceput: „Mi se spune că sunt psiholog, e 

fals, eu nu sunt decât un realist în sensul cel mai înalt al cuvântului, adică descriu toate 

abisurile sufletului omenesc.”. De altfel, în ultimul său roman, „Frații Karamazov”, există 

un capitol intitulat, în traducerea de Ovidiu Constantinescu Izabela Dumbravă, 

„Psihologia, bâtă cu două capete” și care în remarca lui Albert Kovacs, ar fi fost o 

adaptare mai bună sub forma „Psihologia, sabie cu două tăișuri”. 

În cel mai celebru roman al lui Dostoievski, „Crimă și pedeapsă”, protagonistul 

Raskolnikov dobândește mobilul crimei în urma unei gândiri obsesive. Foarte important 

este acest aspect remarcat de către Prof. univ. dr. Ilie Bădescu în studiul său „Cultura 

nihilismului”  în cadrul unui citat și anume acela că „<<Somnul rațiunii naște monștri>>, 

astfel și-a intitulat Goya în mod aforistic un tablou. Dar Dostoievski, cu un gest hotărâtor 

răstoarnă această maximă scriind ,,Crimă și pedeapsă”  Fiind un intelectual rebel, el 

dorește să verifice prin această crimă dacă este într-adevăr un „Napoleon”, o 

personalitate excepțională un om superior, care să nu fie afectat de crimă prin sentimentul 

de vinovăție. Dar mai ales, care are dreptul de a dispune de viețile oamenilor normali. Deși 

această idee se dovedește a fi una eronată lipsită de sens și fiabilitate, îl va inspira pe 

Nietzsche să elaboreze teoria „supraomului”. Raskolnikov nu rezistă și e cuprins de 

sentimente de remușcare. Izbăvirea lui vine prin ajutorul Soniei, care îl îndrumă la 

suferință. La capătul acestei pedepse, el trăiește o ,,Înviere a lui Lazăr”, iar sentimentul de 

eliberare pe care îl simte la sfârșit este asemănător și vizibil inspirat cu cel al unui 

condamnat scăpat de la moarte în ultimul moment. Sursa acestei secvențe se găsește în 

viața autorului, unde un moment a reușit să-i schimbe cursul vieții într-un mod neașteptat 

întrucât pedeapsa capitală pe care a primit-o i-a comutată în ultimul moment la deportarea 

în Siberia. 



În ceea ce privește personajele infime, Valeriu Cristea în prefața dicționarului său 

de personaje a lui Dostoievski, a identificat mai multe funcții ale acestora: coordonarea 

acțiunilor cu cei „mari”, determinarea intrigii narațiunii (un oarecare prieten al lui Dmitri 

Karamazov îi oferă informații prețioase acestuia despre situația tatălui Katerinei 

Ivanovna), sau funcția de „ușieri” ale altor personaje. Însă, cea mai importantă funcție a 

acestora nu poate fi decât concentrarea unor replici capitale care trădează meditații foarte 

profunde ale autorului, „adevărate perle ale conținutului filosofic al operei 

dostoievskiene”. De exemplu, insignifiantul căpitan Lebeadkin din romanul „Demonii” se 

întreabă „Dacă Dumnezeu nu există, ce fel de căpitan sunt eu?”. Un alt exemplu 

concludent este cel al medicului cunsocut cândva de Zosima care iubea umanitatea dar 

nu suporta prezența unei alte persoane în aceeași cameră nici 24 de ore. 

Condiția umană în romanele lui Dostoievski, a generat influențe nu doar asupra 

scriitorilor importanți și remarcabili, ci și asupra altor personalități care nu s-au remarcat 

în literatură. 

În ceea ce privește lumea literelor, celebrul scriitor rus se face responsabil pentru 

inspirarea numelor celebre precum: Franz Kafka, Marcel Proust, Alexandr Soljenițîn, 

James Joyce, Herman Hesse, Albert Camus, Gabriel Garcia Marquez, și Ernest 

Hemingway. În România, romanele „Huliganii” de Mircea Eliade și „Animale bolnave” de 

Nicolae Breban, poartă urme ale influenței acestuia. Totodată, și în „Jurnalul fericirii” al 

lui Nicolae Steinhardt este citat Dostoievski. 

L-a influențat pe Friederich Nietzsche, și a contribuit la dezvoltarea 

expresionismului și existențialismului. Influența lui merge până într-acolo încât, „Horribile 

dictu, Saddam Hussein a fost găsit în ascunzătoarea sa hidoasă, având asupra sa, pe 

lângă „Coran”, „Crimă și pedeapsă” de Dostoievski” (cf. Albert Kovacs). 

 

Chesaru Cristian(X F) & Prof. coord. Neacșu Irina  
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De ce nu pui cartea sub perna ? 

 

 

-De ce nu pui cartea sub pernă? Mâine o să știi lecția fără a învăța, fără a trișa. Îți pui 

caietul sub pernă și voilá, dimineață știi lecția ca pe nodurile de pe genunchi.  

 -Fără muncă, fără trudă, fără sudoare? Aha. Cu siguranță când te zvârcolești în pat, 

paginile se îndoaie și cuvintele îți intră în cap. Se stabilesc unde vor, că au de unde alege 

și germinează până te trezești. Iar când te vei fi sculat, s-ar zvârcoli și ele prin toate 

camerele. Ar deschide toate ușile,  s-ar plimba prin grădină și pe sub pod și prin fântână. 

Iară când tu vei fi întrebată de profesor, ele s-ar preface zmei și ar zbura înapoi unde au 

campat aseară. După ce au fost folosite de subsemnatul cetățean, se întorc înapoi în carte 

ca nu cumva să-și dea cineva seama că lipsesc.  

 Și acum cămăruțele sunt goale și așteaptă să campeze alți turiști cu origine imaterială, 

care sunt puțin cam prea subiectivi și creduli. Și când le vrei vrea ajutorul, suni la curier 

rapid să-ți aducă patul de acasă. Te pui și le visezi din nou cum fug și se îndoaie când le 

treci prin placa ciuruită pe care deabia-abia o poți numi strecurătoare discernămală. Dar 

nu crezi că e cam costisitoare, metoda ta minune? De unde fonduri, cum plătești taxe? Că 

statul cere și cetățeanul trebuie să dea. Cum și tu ești cetățean de-al nostru, cum o să 

plătești dări și taxe și chete, când îți plătești curierul rapid să-ți aducă patul? Culegerile nu 

se cumpără singure. Chiar și dacă ar fi fost adevărat, nimeni nu cumpără cărți care se 

cumpără singure, e pleonasm.  

 -Dar cine a zis că nu funcționează? Poate merge, poate merge ca apa pe apă. Cine știe, 

poate fi binecuvântare Dumnezească pentru sufletele pierdute care cred că teza la biologie 

e mai grea decât bacul.  

 -Și tu crezi în basmul ăsta. Unde eroul învinge într-o noapte și pierde împărăția în două 

nopți? 

 -Nu. Dar și bananele pot avea gust de kiwi. 

 

 

Harasim Alexandra, X B 







Dintotdeauna am crezut                   Spre soare își înalță capul       

Că toamna e o vreme morții,           Un trandafir care nu știe                      

Dar astăzi am putut să văd              Că-n curând va fi cam singur,                     

Culoare, sunet, adiere                      Dar își trăiește totuși clipa                           

De armonie…                                   De fericire…                           
 

Grădina pare fermecată                  O! Crizanteme minunate,  

Căci toamna a gătit-o-n ie              Ce gratii dulci, arome multe                     

Brodată în culori de roșu,               Vă răsfățați frumoasele veșminte                     

Pastel de galben, auriu                    De frunze pribegite, admirate                    

Ca o împărăție                                 Ca niște balerine…                      

 

Privesc, ascult, trăiesc 

                         Și văd cum timpul e ucis de toamnă 

                                          Ce aduce fericire, frumusețe 

                                          Grădinii mele înviate  

                                          De tine, TOAMNĂ! 

~Cântec pastelat de toamnă~  

Strâmbeanu Marta, IX E  



E trist și absurd să trăiești la întâmplare, 

E revoltător și tragic să te hrănești cu resemnare, 

Să accepți dureri și să mergi mai departe, 

Să asiști cum viața scrie propria ta carte. 

Trecutul este tot ce ți-a rămas, 

Să țipi nu mai ai glas. 

Încerci să te trezești și iar să lupți, 

Dar somnul neputinței te ține strâns în colți. 

Amintiri frumoase și spulberate vise, 

Promisiuni și dorințe compromise, 

Atât mai ai acum și da, te doare, 

În fiecare clipă sufletul tău moare. 

~Resemnare~ 

Zanfir Miruna, IX E  



 

Calc pe frunze putrede de 
amintiri. 
Ochii sunt orbi 
la lumina ce curge printre 
veacuri. 
Urechile sunt surde. 
 
Doar nimicul ce urlă în pustiu 
îl mai aud. 
Mă caut pe mine 
într-o cutie de piele, 
dar găsesc numai umbre 
șterse, 
numai otrăvuri și moarte, 
iar fericirea stă 
ca un diamant ascuns în noroi 
între două coaste false, 
între vis și realitate. 
 
 

Dar iau în mână lumina 
vieții, 
o bucată insipidă de vis 
și mă spăl pe ochiul 
sufletului. 
Îmi zic "eu sunt" și voi 
exista. 
Îmi zic "eu văd" și voi 
vedea. 
 
Pleoapele devin cer, pereții 
– porți. 
Sunt clădit cu lumină și 
gând. 
Îngrop încet trecutul și-l 
închid în ziduri 
ca să clădesc pe moartea 
lui viața. 

 ~Vis~  

Roșu  Mihai Tudor, VII  

                                                                                                              



A mai trecut un an din viață, 
Apa timpului se scurge precum 
Primul fulg de nea, topindu-se 
Pe asfaltul înghețat. 
 
A mai trecut un an 
Trăit intens 
Risipindu-se în aerul cu un singur drum 
Ca fumul de țigări, fumate la fiecare colț de stradă. 
 
Un an iar a trecut… 
Ce repede s-a scurs! 
Asemenea ultimei frunze căzute 
Din bradul veșnic tânăr... 

~Un an cât o clipă~ 

Ghizilă Elena, VII 



      Distracție, aventură, provocări și cer-

cetășie, pe scurt, o nouă ediție Dobrogea 

Adventure, organizată în mod tradițional 

de către Centrul Local „Lotus” Tulcea 

într-un cadru reprezentativ județului și 

regiunii: Parcul Național Munții 

Măcinului, arie protejată cu interes 

național ridicat, găzduind exemplare rare 

și foarte rare de faună și floră. În acest 

loc încărcat de semnificații, transformat 

pentru 3 zile în ținutul Vrăjitorului din Oz, 20 de cercetași și-au pus la încercare abilitățile, 

răbdarea și curajul, înfruntând greutățile impuse de străbaterea traseului propus sub for-

ma unui camp mobil și probele pregătite de organizatori. Astfel, nu doar numărul ridicat de 

kilometri a fost cel mai dificil obstacol, întrucât participanții au fost cei care au realizat 

construcțiile de camp, au ridicat corturile, au aprins focul și au gătit, având la dispoziție 

resurse limitate, promovând protejarea mediului înconjurător și munca în echipă în diferite 

situații. 

       Având ca deviză „Nu lua cu tine decât fotografii și nu lăsa în urmă decât amintiri”, 

exploratorii și seniorii au avut ocazia de a urca cei mai vechi munți ai României, la o 

altitudine maximă de 467 de metri (Vf. Țuțuiatu), observând îndeaproape speciile de reptile 

și vegetația specifică zonei de stepă, bucurându-se de vremea călduroasă și peisajul 

spectaculos. 

      Deși nu toți cercetașii au dat dovadă de aceeași rezistență fizică pe parcursul traseului 

sau aceleași abilități în ceea ce privește orientarea, supraviețuirea sau îndemânarea, au 

demonstrat că în orice situație, avându-și alături prietenii exploratori, pot fi GATA 

ORICÂND! 

Dănăilă Alexandra, X B  

DOBROGEA ADVENTURE 



Noaptea Cercetătorilor Europeni se înscrie în seria evenimentelor Marie Curie si își 

propune să arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetator și cât de interesantă poate 

fi munca de cercetare. 

În Tulcea evenimentul a avut loc la Casa Avramide pe 30 septembrie între orele 17:00

-22:00. Elevii liceului nostru au participat cu mai multe proiecte, coordordonați de 

doamna dr.ing.prof Ivanov Anișoara: 

 

 Motorul Faraday, realizat de elevii: Mușat Laura-Maria și Samson Marius-Iulian ; 

 Selector de energie, realizat de elevul Postu Teodor ; 

 Universul-Proiect Educațional, realizat de elevii: Cîrnat Ana-Maria și Miron Marian 

Bogdan; 

 Lumina,realizat de elevii: Andrei Bogdan-Iulian, Damian Denisa-Gabriela și Adin 

Ghiulgian-Emilia. 

Evenimentul a oferit elevilor pasionați de știință 

șansa de a intra în legătură cu publicul,iar 

vizitatorilor,ocazia de a observa diferite experimente și de 

a interacționa cu oamenii din spatele acestora. 

Pentru noi,elevii liceului și realizatorii proiectelor, ex-

perianța a fost una interesanta. Am fost asaltați cu difer-

ite întrebari de mințile curioase prezente aco-

lo,bucurându-ne că le-am atras atenția si ca le-am putut 

satisface curiozitațile. 

Seara s-a încheiat cu o tombolă la care au participat 

toți cei prezenți la eveniment. Câștigatorilor le-au fost 

acordate diferite premii (tricouri,cărți,căști,mănuși etc.). 

Așteptăm cu nerăbdare ediția următoare și sperăm că 

vom avea mai mulți vizitatori si ca vom fi mai pregătiți. 

Fizicienii la noaptea cercetatorilor europeni 

Mușat Laura-Maria, XI C  



Subiectul uman poate fi studiat și înțeles din punct de vedere cognitiv, emoțional, com-

portamental și biologic. Astfel personalitatea unică și originală poate fi definită ca o con-

strucție socială ca un patern cognitiv, emoțional , comportamental și biologic al unei per-

soane care :  

 

1. Îi definește stilul personal  

2. Îi influențează interacțiunea cu mediul  

 

Dezvoltarea scurtă sau ontogeneza este reprezentată în totalitatea schimbărilor esen-

țiale bio-psiho-sociale, individuale ,care au loc pe parcursul vieții fiecărui om .Principalii 

factori ai dezvoltării sunt:  

Ereditatea, mediul și educația  

Ereditatea este însușirea fundamentală a materiei de vii de a transmite de la o generație 

la alta mesajele de specificitate sub forma codului genetic. În planul dezvoltării psihice, ea 

apare ca un complex de predispoziții și potențialități și nu ca un inventar de capacități și 

trăsături deja formate. Ereditatea este premisa biologică a dezvoltării . Obiectivitatea ei are 

caracter probabilistic și oferă individului o șansă sau o neșansă. Acestea nu sunt însă im-

placabile.  

Mediul este constituit din totalitatea elementelor cu care individul interacționează, direct 

sau indirect, în procesul devenirii sale. Mediul este o structură complexă ce include o mul-

titudine de aspecte: de la elementele mediului natural –climă, relief etc, până la cele ale 

mediului social imediat-familie grup de prieteni etc. Prezența mediului ca factor ontogenet-

ic poate fi analizată prin natura și calitatea influențelor normative temporale (socio-

culturale: nivel ocupațional, calitatea vieții, cerințele sociale sau istorice: războaie, epi-

demii, cataclisme naturale. Este suficient să ne gândim la supraviețuitorii Hiroșimei, la mo-

mentul 68 pentru tineretul francez sau la generația holocaustului.  

  

 

 FACTORI FUNDAMENTALI AI  

DEZVOLTĂRII PSIHICE  



Educația se definește ca fiind activitatea specializată, specific umană, care mijlocește și 

susține, în mod conștient dezvoltarea. Toți indivizii umani dispun de capacitatea asimilării 

diverselor influențe educative; ceea ce-i deosebește de timpuriu este zona proximei dez-

voltări. Astfel doi copii cu un nivel de dezvoltare sensibil egal, puși în aceiași situație de 

învățare, prin interacțiunea cu adultul pot avea performanțe deosebite. Acest fapt atestă că 

învățarea la rândul ei, intervine ca element obligatoriu și diferențiator în ontogeneză.  



 

Astăzi analiza factorilor ontogenetici nu mai operează cu întrebările:  cine 

influențează dezvoltarea sau cu cât contribuie fiecare. Efortul cercetării caută 

răspunsuri la întrebarea cum interacționează factorii ontogenetici. Dezvol-

tarea fizică, cognitivă, afectivă, socială   și a personalității reprezintă princi-

palele domenii de analiză ale acestui proces. Ele sunt studiate din două per-

spective complementare:  

Structurală (etapele/vârstele ciclului vieții) și Dinamică (stadiile ontoge-

netice ale unui fenomen psihic sau altul)  

Deși nu există încă o teorie unitară a dezvoltării, în cadrul fiecărui domeniu 

al dezvoltării există teoretizări remarcabile: S. Freud (dezvoltarea afectivă), 

J.Piaget (dezvoltarea inteligenței), L Kohlberg (dezvoltarea judecății morale), 

E.Erikson (dezvoltarea psihosocială). O privire de ansamblu asupra dezvoltării 

la vârstele școlare reunește principale caracteristici ale dezvoltării fizice, 

cognitive , sociale și de personalitate. Adolescența se individualizează între 

celelalte etape ale ciclului vieții prin statutul său de vârstă de tranziție. Acest 

fapt este bine ilustrat de fenomenul pubertar și de transformările în planul cu-

noașterii de sine. 

În teoria psihologică există un relativ consens în a admite că valorizarea de 

sine, nevoia de a se stima și de a fi stimat, este un element fundamental pe 

tot parcursul vieții. În perioada adolescenței , globalitatea evaluării de sine se 

accentuează și se deplasează spre trăsăturile interne și stabile. Ideile senti-

mentele, relațiile și rolurile sociale, atitudinile devin treptat puncte de refer-

ință în aprecierea valorii de sine. Cercetarea psihologică indică faptul că două 

din idei au o pertinență deosebită pentru stima de sine: 

 

Aparența fizică și acceptarea socială  

Stima de sine se definește în general ca fiind rezultatul estimării propriei 

valori. Ea se manifestă ca satisfacția sau insatisfacția pe care omul o aso-

ciază imaginii de sine, conștient sau nu. Stima de sine este o dimensiune fun-

damentală pentru orice ființă umană, indiferent că este copil, adult , vârstnic, 

indiferent de cultură, personalitate, interese, statut social, abilități. Stima de 

sine se referă la modul în care ne evaluăm pe noi înșine, cât de ,,buni” ne con-

siderăm comparativ cu propriile expectații sau cu alții. Stima de sine este di-

mensiunea evaluativă și afectivă a unei origini de sine. Există o relație de cau-

zalitate între formarea stimei de sine la elevi și acceptarea necondiționată ca 

atitudine a profesorului sau adultului în general. Mesajul de valoare și unici-

tate transmis de adult este foarte important în prevenirea neîncrederii în sine. 

Un eșec nu trebuie perceput ca un simptom al non valorii, ci ca o situație ce 

trebuie nerezolvată.  



 

Elevii cu stimă de sine pozitivă :  

 Își asumă responsabilități (pot să fac acest lucru)  

 Se comportă independent (mă descurc singur)  

 Sunt mândri de realizările lor (sunt mândru pentru că sunt important)  

 Realizează fără probleme sarcini noi (sunt convins că pot să fac acest lucru )  

 Își exprimă atât emoțiile pozitive cât și cele negative (îmi place de mine așa cum sunt. 

Sunt supărat când vorbești așa cu mine )  

 Oferă ajutor și sprijin celorlalți colegi (am nevoie de ajutorul tău)  

 

Elevii cu stimă de sine scăzută:  

 Sunt nemulțumiți de felul lor de a fi (Nu sunt bun de nimic. Nu sunt în stare să fac asta. 

Nu am nici o calitate)  

 Evită să realizeze sau să se implice în sarcini noi (Nu voi fi în stare să iau concursul )  

 Se simt neiubiți și nevaloroși (Sunt antipatic. Nu mă place nimeni. Sunt plictisitor. Îi 

blamează pe ceilalți pentru nerealizările lor (Profesorul a fost nedrept cu mine )  

 Pretind că sunt indiferenți emoțional (Nu mă interesează ca am luat nota 4 la…)  

 Nu pot tolera un nivel mediu de frustare (Nu știu să rezolv problema. Nu pot să învăț.)  

 Sunt ușor influențabili (Prietenii mei cred că este bine să )  

 Nu își asumă responsabilități, este prea ,,cuminte”  

 Pare rebel, nepăsător  

 



Profesorii, mai ales profesorii diriginți (consilieri), pot să fie suportivi în ce privește identi-

ficarea, exprimarea și controlul emoțiilor negative  

 Încurajarea elevilor în exprimarea propriilor emoții într-un mediu sigur, aprobator  

 Elevii trebuie ajutați să găsească cele mai potrivite căi de exprimare a emoțiilor  

 Elevii pot fi învățați să își folosească imaginația în exprimarea emoțiilor: ,,Ce ți-ar fi 

plăcut să-i spui celui care te-a enervat?,,  

 Se pot povesti elevilor situații trăite anterior sau povești asemănătoare cu cele trăite de 

ei în momentul respectiv  

 Adultul trebuie să fie un model în managementul eficient al emoțiilor negative  

 Tirania lui este necesar să fie îndepărtată. Modificarea lui TREBUIE ca modalitate de 

prevenire a sentimentului de non valoare impune profesorilor și diriginților să găsea-

scă modalități de îmbunătățire a stimei de sine prin:  

 Crearea în școală și familie a cât mai multor oportunități de succes, situații în care ele-

vii să-și identifice punctele tari.  

 Crearea unor situații în care elevii să-și exprime în grup calitățile sau punctele tari  

 Crearea de situații în care de elevii să aibă oportunitatea de a oferi ajutor celorlalte per-

soane – activități de voluntariat, centre pentru copii cu nevoi speciale, cămine de 

bătrâni.  

 Identificarea domeniilor de competență ale elevului și crearea situațiilor în care acestea 

să fie utilizate cu succes  

 Identificarea surselor de suport social, emoțional, instrumental, informațional  

 Dezvoltarea abilităților de comunicare, negociere, rezolvare de probleme, abilitățile de a 

face față situațiilor de criză  

 Dezvoltarea sentimentului de auto-eficacitate  

 Elevii trebuie învățați să se accepte pe ei înșiși chiar și când se simt dezamăgiți sau 

abătuți.  

Pentru ca elevii să dezvolte stima de sine profesorii trebuie :  

 Să exprime expectanțe rezonabile față de vârsta elevilor  

 Să planifice din timp activitățile. Elevii trebuie ajutați să depășească situațiile dificile  

 Să formuleze clar ceea ce așteaptă de la elevi .  

 Să se focalizeze asupra aspectelor pozitive ale elevilor. Trebuie să se folosească fiec-

are ocazie pentru a-i lăuda pe elevi și a le întări fiecare comportament pozitiv și efor-

turile. Exemplu: ,,Mi-a plăcut foarte mult povestirea ta despre vacanța de vară, dar 

scrisul m-a făcut să citesc mai greu. Te rog să o copiezi cât mai caligrafic posibil, astfel 

încât să poată citi și alți colegi povestea ta (iată un exemplu de adresabilitate nonvio-

lentă posibilă a unui dascăl).  

 Să ofere posibilități și opțiuni elevilor și de câte ori este posibil - exemplu-,,Mai avem 

destul timp ca să mai facem o problemă la matematică. Vă rog alegeți voi care va fi 

aceea”  

 

 



 Să ofere recompense. Scopul pe care trebuie să-l atingă elevul trebuie să 

se poată realiza depunând un efort rezonabil. Recompensa nu trebuie să fie 

extravagantă.  

 

 

DECALOGUL COMUNICĂRII  

 

1. Nu poți să nu comunici  

 

2. A comunica presupune cunoașterea de sine și stimă de sine  

 

3. A comunica presupune conștientizarea nevoilor celuilalt  

 

4. A comunica presupune a ști să asculți  

 

5. A comunica presupune a înțelege mesajele  

 

6. A comunica presupune a da feedback-uri  

 

7. A comunica presupune a înțelege procesualiatea unei relații  

 

8. A comunica presupune a ști să-ți exprimi sentimentele  

 

9. A comunica presupune a accepta conflictele  

 

10. A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor  

 

 

Prof. Adrian Ivan  

 

 



“The greatest threat to our planet is the thought that someone else will 

save it”. What Robert Swan refers to is the fact that so many people don’t re-

cycle only because they don’t think they will make a difference in the world. 

Ever since were young, we’ve been told by our parents and our teachers that 

recycling is good and that we should do it too. At that time, we didn’t com-

pletely understand the term “to recycle” even if it would’ve been explained to 

us. Now that we know what it means, do we even realize what a great impact 

it can make on the world? And if we do, how many of us are still recycling?  

 

First of all, there are so many of us who don’t recycle because it’s too time 

consuming. For instance, if you need to get to work or school and you hurry 

to leave your house, you can’t afford losing more time on sorting the material 

your breakfast’s wrap was made of to throw it away in the right bin every sin-

gle time. Over time, this habit expands more and more until you don’t even 

think about recycling anymore. The environment you were raised in plays a 

big role on this too. If everyone around you recycled, you would feel com-

pelled to do it too, not necessarily out of shame or desire to be like everyone 

else, but mostly because you would get used to doing every day. 

 

Second of all, the rest of the people don’t recycle because they don’t be-

lieve they have the power to change anything. How many times haven’t you 

recycled because you thought “How can I help the planet by throwing this 

one water bottle in the right bin?”? The problem about thinking this way isn’t 

the fact that one person thinks like this, but all of them. Therefore, only when 

this type of thinking would be eradicated, we will have the ability to be united 

and have enough force to save the planet. 

 

All in all, recycling is something you can do for free. It only takes a few 

minutes of your life, no matter how busy it is. If you do it and encourage oth-

er people to do it as well and they continue bringing other people in, there 

will definitely be a difference. But just because you are the only one, it 

doesn’t mean nothing is happening. You can make a change. 

 

Mangu Irina, XI A 

Recycling  



    “Relationships are harder now because conversations become texting, ar-

guments become calls, and feelings become status updates.” This must be 

one of the most ironic quotes I have ever heard. 

 

   Technology is one of the greatest things the human mind has been able to 

come up with in its way to answering every question that has ever existed 

and satisfying its unquenchable curiosity. Calling it the epitome of human-

kind is not so much of an exaggeration. Among our history of innovations, 

efficient long-distance communication had always been a problem that could 

only be solved in our dreams, and now, after actually making the dream come 

true, we may have dug ourselves a deeper hole. 

 

   There is no denying that communication is exceedingly far easier than it 

was before. We can even talk to people on the other side of the planet in the 

same way we would talk to someone in front of us. This idea sounds trivial to 

us now, in comparison to what it would sound like to someone from a couple 

of decades ago, because it has become something that has perfectly integrat-

ed into our day to day life. However, that is not where the problem lies, since 

it is the fate of every successful invention to ultimately become frivolous. The 

problem is that we have grown too accustomed to it, to the point where we 

manage each and every one of our relationships through more calls and mes-

sages than personal interaction, which has now become a last resort in case 

we are not able to communicate in other ways. 

 

   People are not meant to be alone. We are meant to always be around some-

one and evolve by trying to help ourselves or somebody else. By replacing 

this vital human interaction with a more indirect method of communication, 

we are essentially putting ourselves under the impression that it may as well 

not be necessary. That is the reason why the majority of people have grown 

somewhat cold and not as friendly as before, and why “relationships are 

harder”. 

 

   In conclusion, I find this quote to be true and as ironic as it may be, it de-

scribes the reality that we now live in. 

 

Rosu Cristian - Mihai, XI A 

Relationships  



   Păstrându-și titlul de cel mai jucat joc din lume chiar și în ziua de azi, World of 

Warcraft continuă să ia “sub aripa sa” o mulțime de oameni dornici să evadeze 

din obișnuita viață de zi cu zi. E cert faptul ca Blizzard Entertainment știe cum să 

își atragă clienții, încă de la cele mai fragede vârste, până chiar la bătrânețe ( nu 

glumesc, cunosc jucători și la 50 de ani ). Probabil vă întrebați ce poate fi așa in-

teresant la un simplu joc.  

 

   Ei bine, e surprinzător de simplu: 

îți oferă ocazia de a începe o nouă 

viață unde poți ajunge cu ușurință 

prin “elita” jucătorilor. Secretul e să 

te ții de treabă, și să ai măcar bunele 

maniere, pentru că poți câștiga o 

groază din respectul celorlalți 

jucători. Ca să nu mai bat câmpii, 

voi trece direct la subiect: WoW se 

desfășoară într-o lume largă, 

împărțită pe continente și universuri 

paralele, neavând un scop fix, deoarece tu ești cel care își va crea un scop aici, 

posibilitățile fiind nelimitate. La început, vei fi pus sa îți creezi avatarul, persoana 

ta din joc, după care ești aruncat în lume pur și simplu, cu o sabie in mână, sau 

un toiag, dupa caz, unde vei fi ajutat la orice pas pentru a învăța “cu ce se 

mănâncă” acest joc.  

 

    Inițial, jocul pare destul de banal… mergi acolo, vorbește cu Popescu, ucide 3 

mistreți, și tot asa. Ei bine, adevărata provocare începe la atingerea “level”-ului 

maxim, când nu te va mai ține nimeni de mănuță, și va trebui sa îți câștigi ex-

istența. Desigur, poți rămâne tot jocul cu 2 monezi în buzunar, dar s-ar putea sa te 

simți ca in viața reală, fara bani, obiecte, și fără loc de muncă… așa că, de ce să 

nu pui puțin osul la muncă și să te scalzi în aur după? Sunt nenumărate metode 

de a obține bani, obiecte, echipament, totul e să îți cauți de lucru. Printre ele se 

numără: uciderea creaturilor, meserii de orice fel, licitație, și chiar păcălirea 

copiilor cu părinți bogați, care au un avantaj semnificativ. Ei bine, până acum 

probabil te-ai imagina muncind pe brânci pentru monezi virtuale, ridicol, nu ? Pâ-

nă la urmă e un joc online, și nu va dura mult până când îți vei petrece serile cu 

“băieții” în jurul fântânii din Eversong Woods, sau în adâncul unui castel întune-

cat, făcând față furiei lui Ra-Den. Ce, credeați că există numai mistreți ? Ei bine 

nu.  

    

O pasiune    neconventionala



   Un alt stil pe care îl 

preferă unii jucători, ma-

joritatea de altfel, este 

vânătoarea celor mai 

râvniți monștrii, chiar “la 

ei acasă”, unde nu te vei 

descurca prea bine sin-

gur, și vei fi nevoit să te 

grupezi cu până la 40 de 

jucători pentru a face față. În acele momente, cele mai importante valori 

vor fi lucrul în echipă și sincronizarea, o singură greșeală a unuia putând 

fi fatală pentru toți. Desigur, răsplata și respectul câștigat vor fi pe 

măsură. Toate acțiunile și meritele tale vor fi înregistrate, și vor putea fi 

văzute de orice jucător, astfel ajungi in acea “elită” de care vorbeam mai 

devreme. Când va auzi cineva că l-ai învins pe Garrosh Hellscream pe 

25h, vei fi mai căutat ca o vedetă de la Hollywood, dar în fine, nu vreau să 

vă mai pun in ceață.  

 

    Dă-i de gândit puțin,  s-ar putea să fie exact ceea ce cauți, fie că ești un 

“gamer” înrăit, sau unul care n-a pus mâna pe o tastatură in viața lui. Am 

12 ani cu acest joc, am început la numai 6, și încă număr. Așa că vă dau 

un sfat, în World of Warcraft intră cine vrea, dar iese cine poate. Câștigă-ți 

existența, reputația, respectul, și devino cel mai căutat “nemesis” în 

nopțile de vară. 

     ~ Your epic quest begins here ~ 

O pasiune    neconventionala 
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    Participarea la activitățile de voluntariat a început să ia amploare în România de ceva 

timp. Însă, de ce este important voluntariatul? Liderul politic și spiritual indian, Mahatma 

Gandhi spunea că „Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la 

crearea ei”. În continuare voi prezenta beneficiile voluntariatului, motivele pentru care tot 

mai mulți cetățeni, indiferent de vârstă, ar trebui să practice cât mai des voluntariatul, atât 

pentru binele lor, cât și pentru cel al comunității în care trăiesc.  

      De menționat este faptul că modul în care este privit voluntariatul ține de sistemul de 

valori al fiecăruia, de atitudinea pe care o are față de sine și față de comunitate. 

Voluntariatul este pentru cei curtați de gândul că pot schimba lucrurile în bine, atât pentru 

ei, cât și pentru ceilalți, pentru cei care știu să privească în față și, cu îndrăzneală, 

acționează.   

    Un prim avantaj este că, luând parte la activități de voluntariat, începi să te dezvolți 

personal, deoarece ajungi să dobândești noi aptitudini, având contact cu tot felul de 

persoane din diferite domenii. Este foarte probabil să beneficiezi de oportunitățile care ți 

se ivesc în cale și care te vor ajuta mai târziu în viață. Aceste oportunități ar putea fi 

ateliere, cursuri, evenimente precum festivaluri, spectacole, dezbateri publice sau 

culturale, etc.                                                                                                             

   Întâlnind atât de mulți oameni, îți vei crea relații utile și îți vei face rapid o mulțime de 

prieteni, care au inițiativă, valori, spirit civic (altfel n-ar face voluntariat) și interese 

comune cu ale tale. Alături de aceștia, înveți să lucrezi în echipă, ascultându-le părerile. Pe 

de altă parte, chiar și dacă nu reușești să-ți faci prieteni, ceea ce este puțin probabil, tot 

vei avea de câștigat. Faptul că ești nevoit să lucrezi cu oameni te face să îți îmbunătățești 

abilitățile sociale, te învață arta compromisului și a diplomației, deprinderi care se 

dobândesc greu, dar care, în același timp, sunt extrem de utile în viață.  

    Un beneficiu esențial pe care îl urmăresc majoritatea voluntarilor tineri este faptul că 

acest tip de activitate reprezintă experiență în CV. Faptul că nu ai fost plătit nu face munca 

ta mai puțin remarcabilă. Menționează în CV perioada în care ai făcut voluntariat, poziția 

pe care ai ocupat-o, rezultatele, premiile și diplomele pe care ai reușit să le obții prin 

voluntariat, fără a sări peste detalii.  

    De asemenea, încrederea în sine crește atunci când faci muncă non-profit. Binele pe 

care îl faci pentru ceilalți, pentru comunitate îți dă automat un sentiment de împlinire și de 

satisfacție interioară, iar muncă în echipă și în cadru organizat îți crează un sentiment de 

apartenență, de mândrie și identitate. Voluntariatul combate cu succes depresia și 

anxietatea, reducându-le totodată și riscul de apariție.  

    Acestea fiind spuse, nu te consola cu gândul că ceea ce înveți în liceu îți este suficient. 

Fii hotărât să faci ceva mai mult pentru a-ți atinge scopurile și, pentru asta, gândește-te 

serios la posibilitatea de a fi voluntar. Indiferent care ar fi motivația ta, implicarea ta e 

valoroasă!  

 

   Nedelcu Eliza, XI F 

Efectele voluntariatului 
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