Orice număr nou al revistei Liceului Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și
Elena” Piatra Neamţ, intitulată PAŞI SPRE LUMINĂ înseamnă un motiv de bucurie atât pentru
colectivul de redacţie, pentru cei care au publicat articole, cât şi pentru toţi cititorii acestei
publicaţii.
Salutăm cu bucurie şi sinceritate apariţia celui de-al doilea număr al acestei reviste, care
este o veritabilă carte de vizită pentru unitatea noastră de învăţământ. În paginile revistei se
reflectă rodul muncii noastre, visurile, năzuinţele, speranţele, toate adunate ca într-un buchet și
prezentate cititorilor. Totodată, publicația oferă elevilor prilejul de a-şi valorifica potenţialul
creativ în devenirea căruia penelul modelator al profesorului contribuie din plin.
Transmitem felicitări și mulțumiri tuturor celor care s-au străduit ca aceste pagini să existe!

Director,

Director adjunct,

Prof. pr. Bogdan Constantin

Prof. Marele Anișoara
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SĂ ,,TACĂ” CUVÂNTUL, SĂ „VORBEASCĂ” FAPTELE!

DIRECTOR,

Prof. pr. Bogdan Constantin
INVESTIŢII: Amenajarea unei săli de festivități
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VOLUNTARIAT în parteneriat cu: A.S.P.N.S Luceafărul Neamţ, Centrul Social Pietricica
Piatra Neamţ, Complex Servicii de Zi Piatra Neamţ
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Daruri cu ocazia sosirii lui Moş Crăciun

HRAM- Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii
unităților de învățământ teologic

Sesiune de referate

Sesiune de referate: elevii liceului

Slujbă religioasă
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Prof. Zura Monica
În ziua de 26 septembrie sărbătorim Ziua limbilor vorbite în Europa, în cele 47 de state

membre ale Consiliului Europei. Acest eveniment a debutat în anul 2001, an declarat de Consiliul
Europei drept Anul european al limbilor vorbite.
Ziua Limbilor Europei, o inițiativă a Consiliului Europei, celebrează diversitatea
lingvistică şi atrage atenţia publicului asupra importanţei învăţării limbilor străine, cheia unei mai
bune comunicări interculturale. În această zi sunt sărbătorite nu numai limbile oficiale europene, ci
şi bogata moştenire de culturi şi tradiţii - o expresie vie a tuturor limbilor Europei. Acest eveniment
reprezintă, în fiecare an, o ocazie pentru a evidenţia avantajele învăţării limbilor străine:
descoperirea unor culturi noi, posibilitatea de a căpăta o perspectivă diferită asupra lumii şi de a-i
înţelege mai bine pe cei din jur. Cetăţenii europeni sunt încurajaţi să înveţe cât mai multe limbi,
indiferent de vârstă, atât în şcoli cât şi în afara lor în scopul de a creşte plurilingvismul şi
înțelegerea interculturală, precum şi promovarea diversității lingvistice şi culturale a Europei, care
trebuie să fie păstrată şi încurajată.
Învățarea unei limbi poate fi o experiență plăcută, plină de satisfacții. Principalul este să
găsim metoda care se potrivește cel mai bine nevoilor și timpului pe care îl avem la dispoziție.
Această zi a fost marcată și în cadrul unității
noastre de învățământ prin activități desfășurate de
elevii claselor a V-a, a VI-a A și a VII-a A sub
îndrumarea doamnelor profesoare de limba română,
limba engleză, limba germană: Antal Oana, Țăpuc
Nina, Zura Monica, Axinte Tamara și ajutorul doamnei
bibliotecare, Rusu Claudia.
În cadrul proiectului educativ numit ,,We are
part of a big world”, desfășurat la nivelul școlii, elevii
s-au salutat și s-au prezentat în mai multe limbi. Apoi au făcut o scurtă prezentare a orașului în
limba română, limba engleză și limba germană. A urmat o dezbatere pe tema ,,Beneficiile de a fi
bilingv”, elevii prezentând avantajele cunoașterii mai multor limbi. În încheiere au realizat postere
în care au ilustrat importanța acestei zile văzută prin ochi de copil.
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Concluzionând,
pentru
cadrele didactice coordonatoare și
pentru elevii implicaţi în proiect,
ziua de 26 septembrie a fost o
ocazie de a petrece momente
frumoase învăţând şi altfel decât în
mod obişnuit şi contribuind la
crearea unei atmosfere plăcute,
menite să stimuleze interesul,
dorinţa de a se familiariza şi de a
învăţa alte limbi străine decât cele
studiate la şcoală.

Despre activităţile în parteneriat cu biblioteca
Bibliotecar Rusu Claudia-Mihaela

Încă de la bun început vă informăm că toate activităţile noastre sunt incluse într-un plan
managerial pe durata unui an şcolar. Am încheiat parteneriate cu biblioteci din judeţ: cu Biblioteca
G.T. Kirileanu Piatra Neamţ, CJRAE Neamţ, formatori locali și alte instituţii.

În data de 22.11.2017, biblioteca noastră a fost selectată în urma trimiterii scrisorii de
intenţie, la activitatea 22 octombrie Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare. Am decis să
folosim prilejul pentru a demara o acţiune de promovare a imaginii bibliotecii. Am realizat un afiș
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- BIBLIOTECA – LOC DE BASM! ,,POVESTEA
CĂRŢII DE POVEŞTI” iar expunerea acestuia a avut loc
la Casa Corpului Didactic Neamţ, perioada 21-31
octombrie 2017. Pentru demararea activităţii am avut drept
parteneri clasele: a V-a, a VI-a A, a VIII-a, și pe directorul
adjunct prof. Marele Anişoara, prof. Antal Oana, prof. Zura
Monica.
În data de 07.12.2017, biblioteca unităţii noastre a
desfăşurat o activitate în parteneriat cu Casa Corpului
Didactic Neamţ, Şcoala Gimnazială ,,Elena Cuza” Piatra
Neamţ, Colegiul Tehinic ,,Ion Creangă” Târgu Neamţ,
Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ, Şcoala
Gimnazială Domnească ,,Grigore Ghica Vodă” Tg.Neamț,
Liceul ,,Vasile Conta” Tg. Neamț, Şcoala Gimnazială ,,Ion
Creangă” Tg. Neamț, Liceul Tehnologic ,,Arhimandrit
Chiriac Nicolau” Vînători Neamț, cu titlul: ION
CREANGĂ ÎNVĂŢĂTOR, având ca tema întreaga operă a marelui scriitor Ion Creangă.
Participanţi au fost elevii din clasa a IV-a, coordonaţi de dna învăţătoare Ghiuzan Maria.
Elevii s-au implicat în activitate, au făcut mai multe vizite la bibliotecă împrumutând cărţi,
au realizat panoul omagial, au citit cărţi ale marelui scriitor, din care au scos în evidenţă datele
bibliografice şi calităţile învăţătorului.

Noi punem accent pe educaţie!
Material realizat de Matei Daria, clasa a V-a
,,Educația înseamnă a învăța să înveți, a învăța să trăiești, a învăța
să gândești liber și critic, a învăța să iubești lumea și s-o faci mai umană,
a

învăța

să

te

desăvârșești

în

și

prin

munca

creatoare”.

Edgar Faure
,,Portret al dascălului meu” realizat de Câmpianu Miruna, cls. a V-a

Pe 5 octombrie, în întreaga lume, se sărbătoreşte Ziua Mondială a
Educației. Activitatea are ca scop familiarizarea elevilor cu semnificația zilei de 5 octombrie,
evidenţierea rolului dascălilor în dezvoltarea noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora
în formarea culturii, valorilor şi moralei unei societăţi.
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Evenimentul ține să ne reamintească faptul că o educație de calitate reprezintă cheia unei
reușite profesionale pentru că educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om.
Cu prilejul acestei zile, în liceul nostru s-au organizat activităţi sugestive pentru a marca
importanţa zilei. Elevii din fiecare clasă au realizat desene, scrisori, colaje, bannere pentru a
exprima atât recunoştinţa faţă de profesori cât şi interesul pentru educaţie.
Întreaga activitate a fost un real succes, dovadă în acest sens fiind materialele rezultate şi
numeroasele fotografii făcute.
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Săptămâna legumelor şi a fructelor donate
Prof. Antal Oana

Ca de fiecare dată şi în acest an şcolar solicitarea primită
de la ISJ Neamţ, prin coordonatorul judeţean SNAC, Ionela
Meda Ştirbu, nu a rămas fără ecou în liceul nostru.
În perioada 20 - 24 noiembrie 2017, ne-am alăturat campaniei sociale ,,Săptămâna
legumelor şi fructelor donate” şi am reuşit să tragem un semnal de alarmă asupra alimentaţiei de
zi cu zi, dovedind în acelaşi timp că suntem generoşi şi empatizăm cu semenii aflaţi în dificultate.
Conform calendarului desfăşurării acestei campanii, încă de la sfârşitul lui octombrie am
început să adunăm date despre posibilii beneficiari ai campaniei. Împreună cu voluntarii SNAC
din şcoală: Cîmpianu Miruna (clasa a V-a), Gherghel Narcis (clasa a VI-a A), Urdă Robert (clasa
a VII-a A), am popularizat campania în perioada 6 - 17 noiembrie, apoi am colectat donațiile
(legume şi fructe) în săptămâna 20 - 24 noiembrie dirijându-le spre persoanele ce au făcut parte
din grupul-țintă (elevi ai şcolii noastre cu o situaţie financiară precară).
Întreaga acţiune a avut un impact nesperat de puternic, toţi elevii şcolii s-au implicat
surprinzându-ne prin generozitatea lor şi dorinţa de a ajuta. Am reuşit să strângem cantităţi mari
de fructe şi legume, iar drept urmare, după ce ne- am atins obiectivul, am hotărât să oferim tuturor
celor implicaţi câte un fruct.
Mulţumim încă o dată tuturor celor care au ni s-au alăturat, şi care, prin gestul lor umanitar,
au dat dovadă că înţeleg ce înseamnă cuvântul solidaritate.

Elevii clasei pregătitoare împreună cu doamna învățătoare, fericiți că au putut fi de ajutor altora
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Elevii clasei a IV-a, pregătiți pentru a
face o delicioasă salată de fructe

Elevii clasei I, așteptând cu nerăbdare să
savureze din fructele donate în urma
desfășurării campaniei

ALIMENTE ŞI ALIMENTAŢIA NOCIVĂ
Prof. Lazăr Valentina

Înlocuirea alimentelor naturale cu cele procesate, pe motiv că sunt mai ieftine, a determinat
apariţia unor produse alimentare cu efecte nedorite. Este bine de ştiut, încă de la început, că acest
tip de alimente sunt lipsite de o întreagă serie de biocatalizatori (vitamine, enzime, minerale,
oligoelemente etc.) fără de care nu pot fi asimilate.

Aceste alimente nenaturale, carenţate

şi modificate structural prin procese de prelucrare şi rafinare, sunt identificate ca ceva străin,
necunoscut corpului uman. Astfel se explică o serie întreagă de toxine şi deşeuri metabolice care
se acumulează în organismul omului modern, care sunt responsabile de o largă gamă de afecţiuni.
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Iată câteva din alimentele nocive, din multitudinea de
produse alimentare nocive

ZAHĂRUL este, fără îndoială, una dintre cele mai periculoase substanţe de pe piaţa alimentară
din zilele noastre. Ne referim la zahărul alb rafinat (din sfeclă de zahăr sau trestie), din care s-au
eliminat toate vitaminele, mineralele, proteinele, fibrele, apa şi alte elemente sinergice. Acest zahăr
este un produs de sinteză, care nu se găseşte în natură şi deci nu este potrivit consumului de către
fiinţa umană. Alte zaharuri precum fructoza din fructe sau miere, lactoza din lapte şi maltoza din
cereale sunt substanţe cu o certă valoare nutritivă. Zahărul afectează grav şi imunitatea. Insulina,
care rămâne în circulaţia sanguină mult timp după ce zahărul a fost metabolizat, inhibă hormonul
de creştere secretat de glanda pituitară. Acesta (hormonul de creştere) este reglatorul principal al
sistemului imunitar; consumul zilnic al unor cantităţi importante de zahăr induce un deficit al
acestui hormon, predispunând la deficienţă imunitară.
MEZELURILE.

Carnea procesată (salam, cârnați, etc.) poate fi foarte dăunătoare pentru

sănătate. Acest risc se datorează conținutului ridicat de grăsimi saturate, ce reprezintă în medie
10% dintr-o porție de 100 g de cârnați. Este o cantitate mult mai mare decât doza zilnică
recomandată, adică de 2% grăsimi saturate la o porție de 100 g. Consumul regulat de mezeluri
poate duce la obezitate, hipertensiune arterială și boli cardiovasculare, cum ar fi infarctul miocardic
sau atacul cerebral. Prin urmare, este indicat să consumi aceste alimente cu moderație, adică în
cantități mici și doar cu anumite situaţii.
CARTOFII PRĂJIŢI reprezintă unul dintre cele mai nesănătoase alimente posibile. Deși sunt
buni la gust, conțin o cantitate mare de grăsimi saturate, grăsimi trans și colesterol. Matematic
vorbind, cartofii prăjiți conțin în jur de 500 de calorii per 100 g și 36 g de grăsimi. În plus, aceștia
au un conținut foarte ridicat de sare, cauzând retenție de apă și alte probleme.
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MARGARINA este făcută din uleiuri vegetale încălzite la temperaturi foarte mari combinate cu
diverse substanțe chimice pentru a avea consistenţă. Rezultatul acestei prelucrări chimice este un
substituent solid al grăsimilor naturale cu o structură moleculară asemănătoare plasticului.
CIPSURILE Tendința de a mânca cipsuri apare în special la copii dar și la adulți. Aceste cipsuri
din cartofi conțin un tip de grăsime sintetică care are denumirea de olestra și care este de fapt un
înlocuitor de grăsime, de tip artificial, care nu are calorii și colesterol. Aceasta conține zaharoză,
acizi grași și esteri și nu este bună pentru organism deoarece, potrivit cercetătorilor, are capacitatea
de a se atașa de vitaminele A, E, D, K (de tip liposolubil) și de carotenoide și de a împiedica
absorbția lor în organism. În plus, olestra nu este degradată de flora intestinală, astfel este eliminată
aproape în întregime de organism, poate produce afecțiuni ale tractului digestiv: dureri de burtă de
tipul crampelor abdominale, incontinență fecală și deranj la stomac.
BĂUTURI LE CARBOGAZOASE cresc riscul de diabet deoarece au o cantitate mare de zahăr,
arome, coloranți și îndulcitori artificiali. Un alt dezavantaj al consumului de băuturi carbogazoase
este deteriorarea gravă a smalțului dinților. Aceste băuturi îngălbenesc dinții și produc boli dentare.
Inflamarea stomacului este o altă surpriză negativă creată de astfel de băuturi și acest lucru
contribuie la deteriorarea mucoasei gastrice. De asemenea, băuturile carbogazoase sunt cauza
pierderii densității osoase și deci cresc riscul de osteoporoză, boală care apare mai frecvent la
femei.

PROIECT EDUCAȚIONAL
Prof. Secară Lăcrămioara

„ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ”

A R G U M E N T:
Ed. Tehnologică are drept scop dezvoltarea gândirii centrată pe tehnică și dirijată spre
înțelegerea marilor principii, care explică descoperirile științei, urmărește să dezvolte curiozitatea
intelectuală înclinată spre cercetare personală, să provoace o atitudine de reacție, față de mediul
tehnic, să stimuleze simțul pozitiv și critic și să alimenteze creativitatea.
Acest proiect vine să continue noțiunile asimilate în cadrul orelor de Ed. Tehnologică, din
clasa a V-a, în cadrul modulului „PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETALĂ ȘI
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ANIMALĂ” și își propune ca elevii de gimnaziu și nu numai, să mănânce cât mai sănătos printro alimentație echilibrată, variată, corespunzătoare atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ.
S-a demonstrat că cel mai rațional ar fi ca rația alimentară zilnică să se împartă în 4-5 mese, din
care trei sunt principale. Trebuie să mâncăm regește la micul dejun, negustorește la prânz și
ca un cerșetor la cina.
Acest proiect își propune să trezească în sufletele elevilor consumul de fructe și legume
proaspete. Prin aplicarea acestui proiect educațional, elevii de gimnaziu vor ști să răspundă la
unele întrebări: „De ce mâncăm?”, „Ce conțin alimentele?”, „Care sunt principalele grupe de
alimente?”, „Ce trebuie să conțină un regim alimentar echilibrat?” și „Ce se întâmplă dacă nu avem
o alimentație echilibrată?”
GRUP ȚINTĂ:
 Elevii din cls. III-VIII, elevii de gimnaziu în cadrul orelor de „Consiliere și orientare
școlară”
 Cadre didactice.
INIȚIATOR PROIECT:
Prof. Secară Lăcrămioara
PARTENERI:
 Profesorii pentru învățământ primar/ Învățătorii cls. a III-a si a IV-a
 Consilierii de dezvoltare personală/ diriginții cls. a V-a A, cls. a-VI-a A, B, cls. a VII-a A,
B și cls. a-VIII a.
COORDONATORI :
 Profesorul de Ed. Tehnologică din unitatea de învățământ;
 Membrii comisiei metodice de ,,Consiliere și orientare școlară”.
SCOP: realizarea unui parteneriat care să contribuie la acumularea unor cunoștințe în ceea ce
privește o alimentație echilibrată și cât mai sănătoasă, deoarece conform „PIRAMIDEI
ALIMENTAȚIEI ECHILIBRATE”, fiecare grupă de alimente oferă anumite calorii, anumite
valori nutritive și energetice necesare dezvoltării organismului.
Astfel grupa I „Cereale, pâine, cartofi” ne poate oferi zilnic toată energia de care avem
nevoie și este o bună sursă de proteine, vitamine și substanțe minerale.
Grupa a II-a „Fructe și legume proaspete” constituie principala sursa de substanțe
minerale și vitamine din alimentație. Spălați foarte bine fructele, legumele și zarzavaturile.
Grupa a III-a „Lapte, brânză, smântână, iaurt” este o sursă valoroasă de proteina
vitamine și substanțe minerale-dar în același timp au un conținut ridicat de grăsimi animale.
Grupa a IV-a „Carne, pește și produse din carne”- Consumul de grăsimi animale în cantități
excesive este unul din principalele riscuri pentru sănătate. Astfel grăsimile saturate se găsesc în
carnea de vacă, porc, oaie, iar excesul lor poate duce la boli ale arterelor coronare, la îngrășare și
obezitate. Grăsimile nesaturate se găsesc în carnea de pește, pui, curcan, rață, ouă, fasole, linte
și produsele care conțin floarea soarelui prezentând mai puține riscuri dar în cantități mari toate
conduc la îngrășare.
Grupa a V-a „Grăsimi, uleiuri și dulciuri” ocupă segmentul cel mai mic al piramidei
„Cu cât mai puțin cu atât mai bine! Reduceți toate dulciurile - zahărul nu are nici o valoare
nutritivă, îngrașă și provoacă apariția cariilor dentare și de aceea trebuie să-l înlocuim cu miere
de albine.
Produsele din grupele de la baza piramidei alimentare să fie consumate mai mult, iar cele
de la vârf cât mai puțin!
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COMPETENȚE SPECIFICE:
 conștientizarea rolului unei alimentații cât mai echilibrate, variate, corespunzătoare din
punct de vedere cantitativ și calitativ;
 identificarea și descrierea principalelor moduri de utilizare a produselor alimentare de
origine minerală, vegetală și animală în alimentația omului;
 cunoașterea conținutului de alimente în cadrul unui regim echilibrat;
 să compare în termeni simpli alimente care se găsesc în diferite stări: proaspete, naturale,
semipreparate, preparate și conservate;
 să-și exprime păreri cu privire la consumul exagerat de alimente dintr-o anumită categorie
de la baza sau vârful piramidei alimentației echilibrate;
 să manifeste interes pentru o alimentație diversificată;
 să aprecieze calitatea alimentelor prin prisma efectului lor asupra creșterii, dezvoltării și
stării de sănătate a organismului.
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR:
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

Denumirea activității

Modalitatea
de desfășurare
Prezentarea
alimentelor de Laboratorul de
origine vegetală, minerală și informatică, pliante și
animală
reviste de specialitate,
planșe
Discuții dirijate privind grupele
de alimente
Idem
Prezentarea
principalelor
categorii de legume și fructe
proaspete „LIDERII CAP DE
SERIE” ce trebuie consumate
zilnic
Realizarea unui portofoliu care
să conțină cele 3 tipuri de
alimente, cele 5 grupe de
alimente, piramida nevoilor,
liderii cap de serie din categoria
de legume și fructe
Vizita la o întreprindere de
prelucrare a produselor de
origine vegetală

Idem

Cabinetul de Educație
Tehnologică sau sala
de clasă

Fabrica
de
pâine
(fluxul tehnologic în
obținerea pâinii și-a
produselor
de
panificație)

Perioada

10.05.2018

13,10-14,00

17.05.2018

13,10-14,00

24.05.2018

13,10-14,00

31.05.2018

13,10-14,00

07.06.2018

13,10-14.00

MEDIATIZARE:
 portofoliul proiectului;
 pliante cu programarea activităților;
 afiș publicitar.
EVALUARE:
 analiza portofoliului proiectului;
 diplome din partea organizatorilor, pentru elevi și cadre didactice;
 vizionarea de filme și expoziții cu colaje, fotografii, reviste de specialitate;
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Între orele




discuții cu elevii;
vizita la o întreprindere de prelucrare a produselor de origine vegetală, precizând: materiile
prime și auxiliare folosite la obținerea produselor, modul de obținere al produselor, unelte,
aparate și mașini folosite precum și modul de valorificare al acestora (o fabrica de pâine).
RESURSE UMANE:
 elevi;
 profesori pentru învățământ primar/ învățători;
 consilieri de dezvoltare personală/ diriginți.
RESURSE MATERIALE:
 cărți și reviste de specialitate;
 desene;
 colaje;
 pliante;
 planșe cu piramida nevoilor și grupe de alimente;
 internet;
 portofolii de gastronomie;
SCOPUL APLICĂRII PROIECTULUI:
 conștientizarea în rândul elevilor în ceea ce privește o alimentație cât mai sănătoasă
(echilibrată și variată);
 stimularea interesului elevilor pentru a cunoaște cât mai bine grupele de alimente pe care
le consumă zi de zi și într-un mod cât mai rațional posibil conform piramidei nevoilor;
 dobândirea de informații în ceea ce privește beneficiile unui consum cât mai ridicat de
fructe și legume proaspete;
Bibliografie:
1. Copilul vegetarian - Alimentaţia vegetariană - Perspectivă optimă pentru sănătatea
copiilor – Elena Pridie - Editura Advent - 2007 (prima ediţie)
2. Ești ceea ce mănânci - Gillian McKeith - Curtea Veche – 2005

15

ÎNZESTRAREA COPIILOR CU VALORILE ORTODOXIEI ȘI TRADIȚIILOR
ROMÂNEȘTI

Prof. înv. primar Costin Mioara

Copiii sunt comoara cea mai de preț a părinților dăruită de Dumnezeu, dar aflată și
sub paza îngerului bun. A avea copii înseamnă a primi binecuvântarea lui Dumnezeu în casa ta.
Când vezi o mamă cu pruncul în braţe trebuie să te gândeşti la cuvintele Domnului Hristos: „cine
va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine mă primeşte”(Matei 18, 5).
Odinioară, în condiţii materiale modeste, casa creştinului era plină de prunci. Peste ani,
pruncii crescuţi în sărăcie şi-n credinţă, îşi vor aduce aminte cu mult drag de părinţi şi de casa
părintească.
„Nu ştiu alţii cum sunt, spune Ion Creangă, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele,
la casa părintească din Humuleşti, …parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie! Şi, Doamne, frumos
era pe atunci, căci şi părinţii, şi fraţii, şi surorile îmi erau sănătoşi, şi casa ne era îndestulată, şi
copiii şi copilele megieşilor erau de-a pururea în petrecere cu noi, şi toate îmi mergeau după plac,
fără leac de supărare, de parcă toată lumea era a mea!”.
Iar Ioan Alexandru, născut pe plaiuri transilvane, el însuşi cu o casă de copii, cam în acelaşi
sens, ca şi Ion Creangă, va evoca ţinuturile natale şi pe locuitorii lor. Pentru el, locul în care se
întemeiază rânduiala unei Patrii „este cuib arhaic şi sacru unde doi oameni, mai întâi un tânăr
bărbat şi o fată, se hotărăsc să-şi unească viaţa în cuget şi simţire, prin legământul de aur al inelului
nunţii, care desăvârşeşte cerul pe pământ în vederea lucrării şi privegherii, a naşterii de prunci şi
împlinirii spirituale în lumina moştenirilor părinţilor”.
Copilul este prototipul nevinovăţiei, este modelul celor ce vor să moştenească Raiul.
„Adevărat zic vouă, spune Domnul Hristos, de nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu
veţi intra în împărăţia cerurilor” (Matei 18, 3). Iar teologul Nichifor Crainic ne spune care-i „lucrul
pruncului”: „Pruncul de se va bate, plânge, împreună cu cei ce se bucură cu dânsul, se bucură.
Dacă va fi ocărât, nu se mânie; dacă va fi slăvit, nu se înalţă. Dacă vor cinsti pe altul mai mult
decât pe el, nu pizmuieşte. Dacă vor lua ale lui, nu se tulbură. Dacă vor lăsa lui puţin ca moştenire,
nu ştie, nu iartă la judecată cu cineva, nu se priceşte pentru ale lui, nu urăşte pe vreun om…”
Biserica, familia și școala sunt cele care creează cadrul necesar înzestrării copiilor cu
valorile ortodoxiei și tradițiilor românești. Ele trebuie să-și unească eforturile pentru a pune bazele
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unei vieți întru Hristos, a singurei căi viabile și adevărate, pe care nici o furtună a vârstei tinere
sau adulte nu o va mai putea clătina.
Fără nici o îndoială, tineretul de astăzi, copiii mai mari sau mai mici, trec printr-o serioasă
criză. Iar pentru aceasta nu sunt ei înșiși responsabili. Cea mai mare parte de vină ne aparține nouă,
celor mari, părinți, învățători, clerici, îndrumători duhovnicești.
Familia, locul unde părinții împreună cu copiii şi tinerii cultivă credința creștină, are
vocația de a fi cu adevărat „Biserica de acasă”, în care iubirea Preasfintei Treimi, dobândită prin
rugăciune, devine izvor de iubire, pace și bucurie pentru toți membrii ei.
Rolul părinţilor şi al căminului familial este determinant pentru vârsta copilăriei şi a
adolescenţei. Educația creștină a copilului trebuie începută încă de la cea mai fragedă vârstă, primii
cinci-șase ani fiind hotărâtori pentru tot restul vieții omului. Primul pas pe care părinții trebuie săl facă pentru educarea micuțului în spiritul dreptei-credințe este alungarea din sufletul lui a oricărei
tendințe spre rău și cultivarea aplecării spre cele bune. Prima virtute pe care părinții trebuie să o
sădească în sufletul copilului este frica de Dumnezeu, adică credința și evlavia față de Domnul,
căci, așa cum ne spune înțeleptul Solomon ,,Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu”
(Pilde, 1,7). O mamă care de mic își ia pruncul de mână și-i poartă pașii spre Sfânta Biserică poate
spera că, și la anii maturității, acesta va găsi sprijin și nădejde în Domnul. Un copil care de mic a
fost crescut în evlavie, în credință, chiar dacă, în viață, va fi învins de patimi, va găsi mai ușor
drumul spre pocăință, spre uitarea păcatului și spre îndreptare. Mama sau bunica este cea care
îngenunchează cu copilașul în fața icoanei din casă și îl învață să se roage, să facă semnul Sfintei
Cruci. Dar oare câte mame și bunici, asaltate de grijile zilei, mai au timp să facă asemenea lucru?
Unele sunt plecate pe meleaguri străine pentru câțiva bănuți în plus, altele sunt ele însele prizoniere
ale unei vieți promiscue, plină de compromisuri și trăiri ieftine, iar copiii cresc la voia sorții,
departe de Biserică și de învățăturile dreptei credințe. Este un fenomen foarte trist în vremurile
noastre, și anume că rugăciunea comună în familie , la masă, s-a pierdut aproape peste tot. Aceasta
este cauza pentru care vedem atâtea familii nefericite și atâtea ratări, în ceea ce privește educația.
Pentru că oamenii, familiile, au încetat să se mai roage. Cuvintele Domnului sunt veșnic actuale:
,,Cereți și vi se va da!” (Matei 7,7).
Când ajung deci la școală și dascălii încep să se preocupe de ei este deja prea târziu. Ei
vin cu un comportament urât de acasă, cu diverse obișnuințe rele, cum ar fi înclinația spre
minciună, spre violență, spre viclenie sau impertinență . Dar școala poate face multe lucruri pentru
educarea copiilor în spiritul credinței noastre ortodoxe și a tradițiilor românești. Atunci când
dascălul este unul cu vocație, el însuși bun creștin, vrednic continuator al Domnului Trandafir,
poate sădi în sufletul copilului semințele învățăturii, cu inimă credincioasă, pentru că ele vor
încolți în taină și vor crește până la coacere, fără ca el să observe în vreun chip. Iar învățătorul nare altă sarcină decât să semene bine în inimă și să ude cu atenție plantele lui Dumnezeu, căci ele
de la sine vor crește și vor înflori.
Singură ora de religie nu poate să înfăptuiască acest lucru, de aceea este necesar ca la
orice oră, acolo unde situația o cere, să se facă educație religioasă. Povestioarele cu conținut și
morală creștină, memorarea unor poezii cu conținut religios, picturi de icoane, vizite la lăcașuri
sfinte, toate acestea au darul de a înzestra copilul cu valorile ortodoxiei și ale tradiției românești.
Fiecare sărbătoare religioasă (Crăciunul, Paștele, Boboteaza, Buna Vestire, Floriile) trebuie
întâmpinată cu activități specifice: serbări, concursuri pe teme religioase, expoziții cu lucrările
copiilor. ,,Nimic fără măsură”, spuneau vechii greci. Iar noi spunem că nu este important cât de
des se fac aceste activități, ci importantă este intensitatea trăirilor afective simțite de copii în acele
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momente și cum se răsfrâng ele în comportamentul de zi cu zi. Copiii trebuie să fie ajutați să-și
deschidă mintea și sufletul spre credință.
Folosind mijloace și metode diferite, potrivite nivelului de înțelegere a copilului, dascălii
trebuie să se aplece cu grijă, delicatețe și răbdare, cu pricepere și numai în cunoștință de cauză
asupra educației religioase a copilului. În felul acesta, el va deveni mai bun, mai cinstit, mai iubitor,
reușind totodată să se convingă că cel care se încredințează în mâinile Domnului va deveni
desăvârșit, așa cum El însuși este desăvârșit în dragoste, în înțelepciune, în bucurie, în frumusețe
și nemurire. Și vor ajunge să-l iubească pe Dumnezeu, așa cum el însuși ne-a iubit pe noi.
Cu toţii spunem că educaţia în general, şi educarea în spirit creştin în special, a copiilor,
a tinerilor va schimba mentalitatea şi felul de a fi al acestora. Educaţia religioasă, privită atât ca şi
componentă esenţială a sistemului de învăţământ, cât şi în dimensiunea ei misionară, trebuie făcută
cu mare responsabilitate, trebuie ferită de rutină. Aceasta va salva moralitatea şi integritatea
tinerilor noştri, dacă noi toţi – preoţi, profesori de religie, pedagogi, sociologi, psihologi şcolari
etc. – vom şti să salvăm educaţia religioasă şi să-i acordăm locul cuvenit în cadrul procesului
educaţional.
Privind spre cei trei factori ai educației religioase, Biserica, Școala și Familia, putem
conchide că între acestea există un raport de complementaritate și numai prin efortul comun se
poate vorbi despre o educație permanentă şi eficace, care să permită copilului și viitorului adult o
frumoasă formare a personalității moral-civice, spre o construcţie nouă a unei societăţi româneşti
autentice şi bazată pe adevăratele valori creştine, păstrând etosul, cultura, limba, religiozitatea și
tradițiile seculare ale poporului român, într-o Europă multiculturală și plurireligioasă.

18

MAGIA CRĂCIUNULUI
Material realizat de Așibreiner Andra, clasa a VIII- a
Dintre sărbătorile de iarnă, cea mai așteaptă este Crăciunul - Nașterea Domnului - care
reprezintă în plan simbolic o renaștere sufletească a tuturor, prilej de bucurie și sărbătoare.
Crăciunul este iubire, pentru că redescoperă sensibilitatea din inimile oamenilor.
În fiecare an retrăim emoţiile Naşterii, momentul Vestirii de către îngeri şi ne deschidem
sufletele și minţile ca să mai auzim încă o dată povestea magică a Mântuitorului Iisus Hristos.
Acest sfânt moment readuce în sufletul tuturor clipele fericite ale copilăriei.
Colindele, clinchetele de clopoței, mirosul proaspăt de brad, toate creează o atmosferă de
basm, de liniște sufletească și iubire.
Cu aceste gânduri am plecat la colindat pentru a ne bucura ca o mare familie de Nașterea
pruncului Iisus.

… și pentru că am fost cuminți am primit vizita Moșului
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Prof. dr. pr. Ștefan Oprea
Colindele sunt cântece tradiționale românești, cu origini pre-creștine, care sunt cântate în
preajma Crăciunului și în preajma Anului Nou. Aceste cântece conțin urări de bine, cuvinte cu
încărcătură pozitivă care aduc slavă nașterii Fiului lui Dumnezeu pe pământ și care pregătesc
trecerea într-un nou an, de la care se așteaptă lucruri mai bune: roade mai bune și mai multe,
prosperitate în comunitate, sănătate, armonie în familie, iubire, belșug în casă. Colindele își au
originea în sărbătorile de iarnă (de sfârșit de an) antice, pre-creștine Saturnaliile și Calendele lui
ianuarie, prin care se alungau spiritele rele și se realiza o reîntâlnire cu cei trecuți în eternitate. În
Evul Mediu, sub influența Bisericii și prin înrâurirea religiei creștine, care s-a suprapus vechilor
obiceiuri și ritualuri păgâne, colindele s-au încărcat cu spiritul creștin al sărbătorilor și bucuriei
Nașterii Mântuitorului.
Colinda este diferită de Cântecul de Stea și care se cântă, numai de către copii, începând
cu prima zi a Anului Nou. Ceremoniile, petrecerile și urările de bine, prilejuite de sfârșitul toamnei
și trecerea într-un nou an – într-un moment astral special, în care se spune că Cerurile se deschid
– colindele devin astfel cântece cu puternică semnificație spirituală, cu încărcătură emoțională
deosebită, care îndrumă la bunătate, la o stare de recunoștință și generozitate, la deschiderea inimii,
la îmbrățișarea și ocrotirea semenilor. Colindele au o funcție ritualică unificatoare în comunitate,
conectând membrii acesteia la o realitate sacră, superioară, care este trăită la nivel social cu inima
deschisă, curățită prin catharsisul purificator al cântecelor intonate, nu de către fiecare individ în
parte, ci împreună cu membrii familiei, vecini sau consăteni. În mod autentic tradițional, colindele
încep să se cânte în Ajunul Crăciunului numai de către copii – cei mai puri membri ai comunității
sunt aleși să anunțe Nașterea Domnului – apoi adulții continuă colinda în următoarele două zile de
Crăciun, până pe șase ianuarie, la Bobotează. În mod tradițional, se spune că dacă este luminată
casa la care colindătorii au ajuns, ei nu mai trebuie să cânte, pentru ca gazda să fie trezită de
cântecul lor – gazda trebuie să se scoale, să aprindă lumina, să deschisă ușile și să primească
bucuria Nașterii Domnului și urările de bine ale Anului Nou, ce se apropie, cu roade ale câmpului
și cu bunătăți pregătite în gospodărie.
Pe lângă un simț al realității materiale, colindele oglindesc și tinderea sufletului spre mai
înalte plaiuri de lumină și viață curată. Este o plăcere sufletească deosebită, să cânți colinde care
încep cu (sau cuprind) versuri ca acestea „sus în strie mănăstire”, „sus în slava cerului”, „sus spre
Răsărit”, „colo sus și mai în sus” ș.a. Chiar și fântâna pe care – obișnuit – oamenii o sapă în locuri
joase, o colindă spune că ea „mijește” „Colo sus, colo mai sus”. Din adânci străfunduri sufletești
răzbate această sete de lumină spirituală, ca gâtul întins al unei păsări brâncușiene atrasă la înălțime
și la soare. Fiecare suntem în stare să ne amintim refrene ca: „voi zori de ziuă”, „ziurel de zi”,
„raza soarelui / floarea soarelui” ș.a. Poate că și această prezență a înălțimii și a luminii a dus la
cunoștința colindătorilor, că ei Îl aduc în case pe Dumnezeu „dar cu dânșii cine vine? Vine Domnul
Dumnezeu”. Nu este locul să arătăm aici și rodul cercetărilor făcute de marii noștri muzicologi
asupra colindelor. Este de ajuns să amintim că melodiile acestor cântece de Crăciun se înscriu în
„dovada superiorității muzicii noastre”. Într-adevăr, colindele sunt - și ele – comori ale
spiritualității românești. Având ca temei originea latină a cuvântului ,,colindă”, cât și faptul că
datina colindatului este specifică populației autohtone din Carpați și de la Dunărea de Jos, dacă
ținem seama de neamurile de obârșie latină, putem afirma despre această cântare a sărbătorilor de
Crăciun, că ea s-a născut pe pământul nostru, în perioada primară a creștinismului.
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Crăciunul este pentru toți creștinii sfânta și binecuvântata zi a Domnului, în măreția căreia
se aud corurile îngerești răsunând în câmpia Viflaimului. Fiecare credincios este chemat să înalțe,
cu această ocazie, imnuri de laudă și să cânte împreună cu cetele de puteri îngerești. Însă colinda
românească nu este o simplă formă de manifestare a sentimentului religios, pe care îl exprimă
cineva, cucerit de frumusețea momentului pe care îl trăiește.
Colinda este o datină cu puternice rădăcini în viața de obște. Prin mijlocirea ei, bucuria
sărbătorii este trăită în comuniune. Mesajul colindei, nu este accesibil decât unui organism de
cunoștinte unite, iubirii reciproce a celor care îl primesc. Primit însă de întreaga obște, el devine
îndată moleculă de viață și fibră de energie dumnezeiască. Se știe, bunăoară, că nici un gen de
poezie sau de cântare populară, refrenul nu are un rol atât de important ca în colindă. Într-un anumit
fel refrenul chiar definește colinda.
Venind din lumea strămoșilor noștri, daco-romani, colindele sunt imnuri ce exprimă, în
versuri și melodii de mare frumusețe, bucuria coborârii pe pământ a Fiului lui Dumnezeu, cu toate
consecințele ce decurg din acest fapt. Ele au într-adevăr rolul să facă pe cei care le ascultă, să
trăiască aievea cele petrecute în Vifleem, cu ocazia nașterii, în Iordan la botez, în Ierusalim cu
prilejul morții și al Învierii Domnului. Mijloacele actualizării acestor evenimente sunt proprii
colindei, fiind vorba de anumite simboluri care au apărut în perioada creștinării populației din
Carpați și de la Dunăre, având menirea de a propaga noua credință, nu prin intermediul unor
concepte abstracte, ci pe calea intuitivă a unor imagini relevante.
Astfel, se cuvine să amintim despre pomul vieții, mai ales despre florile de măr, ca simbol
al Învierii, ca și despre lumina de ceară ca simbol al prezenței Mântuitorului, în nopțile de
priveghere. Colindele fiind niște produse arhaice, din universul pe care ele ni-l prezintă nu au mai
rămas decât niște frânturi. Aceste frânturi însă păstrează cu pietate viziunea unei existențe fericite,
pe care o presupune sărbătoarea ca zi a Domnului. Nici o umbră a ispitelor din acest veac nu o
poate stinge. Când la fereastra „gazdei” vor sosi colindătorii, toți ai casei se vor afla în această
lume fericită, lume pe care le-o aduce viziunea feerică de viață a colindei. În acest cadru de lumină
transfiguratoare, cei care ascultă colinda, captați de duhul sărbătorii trec dincolo de pragul ordinii
obișnuite în care trăiesc...
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Sfântul Iustin Martirul și Filosoful – întemeietorul primei
școli creștine
Prof. înv. primar Muraru Raluca
Iustin Martirul și Filosoful este considerat cea mai reprezentativă
figură a Bisericii creştine din veacul al II-lea datorită operei sale
apologetice, cea mai vastă din vremea lui, şi vieţii tumultuoase plină de
nelinişte sufletească şi căutare neobosită a adevărului. Supranumele de filosof şi martir
(philosophus et martyr) îi este atribuit de către Tertulian în Adversus Valentinianos.
Mărturii ale vieţii sale sunt scrierile ce ni s-au păstrat: cele două Apologii în favoarea
creştinilor şi Dialogul cu iudeul Tryfon. El însuşi se prezintă ca fiind ,,Iustin, fiul lui Priscus,
nepotul lui Bacchius, născut în Flavia Napolei din Siria Palestinei”1. Moare la Roma, primind
cunună mucenicească, în timpul prefectului Iunius Rusticus (163-167); se presupune că filosoful
Crescens ,,care se străduia să pună în lumină învăţătura şi tot felul de a vieţui al cinicilor”2 ar fi
uneltit împotriva sa. Deşi nu se cunosc prea multe despre familia din care provine, numele tatălui,
Priscus, indică originea latină. Critica severă pe care o face iudeilor şi samarinenilor care nu-L
recunosc pe Hristos ca fiind Mesia şi faptul că se prezintă pe sine ca necircumscris 3 întăreşte
convingerea că era de origine păgână.
Despre educaţia sa nu se ştiu prea multe lucruri, afară de afirmaţia lui Eusebiu că era ,,un
spirit cultivat şi rîvnitor pentru lucrurile dumnezeieşti şi care sunt de cel mai mare folos” 4 şi
descrierea itinerarului său prin diverse şcoli filosofice din prologul Dialogului cu iudeul Tryfon.
Mai întâi frecventase o perioadă îndelungată şcoala stoică dar o părăsise pentru că nu-i mai vorbea
despre Dumnezeu despre care stoicul nu ştia prea multe, afirmând că o astfel de învăţătură nu este
necesară; de la stoic, Iustin trece la peripatetician pe care-l părăseşte după câteva zile doarece
pretinsese plata pentru ştiinţa sa; dornic de cunoaştere, vrea să devină ucenicul unui pitagoreu;
pentru a putea pătrunde în tainele filosofiei, pitagoreul îi spune că trebuie să studieze în prealabil
muzica, astronomia şi geometria; cunoscând acestea sufletul va fi pregătit pentru cunoaşterea celor

1

IUSTIN, Apologia întâi în favoarea creştinilor, I.

2

Eusebiu de Cezareea op, cit., IV, XVI, 1.

3

,, …nu trebuie nici să şovăiţi şi nici să vă îndoiţi de a-mi crede mie, chiar dacă eu sunt necircumscris”. IUSTIN, Dialogul cu
iudeul Tryfon, XXVIII, ed. cit.
4

EUSEBIU DE CEZAREEA op. cit., IV, XVIII, 1.
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inteligibile. Pentru că nu studiase disciplinele respective şi însuşirea lor i-ar fi luat prea mult timp
Iustin hotărăşte să se îndrepte spre platonicieni ,,care aveau un frumos renume”. Ceea ce-l atrage
în mod deosebit la doctrina platonicienilor este înţelegerea lucrurilor netrupeşti şi teoria ideilor
care aveau drept scop vederea lui Dumnezeu faţă către faţă, mulţumind pentru moment dorinţa sa
de cunoaştere. Întâlnirea cu bătrânul ,,plăcut la înfăţişare” aduce alte schimbări în viaţa lui Iustin.
Discută cu acesta chestiuni legate de frământările sale sufleteşti; după o analiză critică a
concepţiilor platonice despre filosofie, Dumnezeu, şi suflet ajunge la concluzia că nici Platon nu
deţine întregul adevăr. Bătrânul îi recomandă să citească cărţile profeţilor care au scris sub
inspiraţia Duhului Sfânt.
,,Scrierile lor se păstrează chiar şi acum şi, îndeletnicindu-se cineva cu ele, dacă crede în
ele, poate folosi foarte mult, atât cu privire la începuturi cât şi cu privire la sfârşit şi la toate cele
ce trebuie să ştie un filozof. Ei nu vorbesc cu dovezi, căci sunt nişte martori vrednici ai adevărului
mai presus de orice dovadă. Cele ce s-au întâmplat, însă, sau se întâmplă şi acum, silesc pe
orişicine să fie de acord cu cele grăite de dânşii”5.
Iustin, dând crezare cuvintelor bătrânului se converteşte la creştinism. Descrie astfel
experienţa care a determinat schimbarea stilului de viaţă şi gândire: ,,iar mie mi s-a aprins deodată
un foc în suflet şi m-a cuprins o mare dragoste de profeţi şi de bărbaţii aceia care sunt prietenii
lui Hristos. Şi gândind la cuvintele lui, găseam că aceasta este singura filozofie sigură şi
aducătoare de folos. În felul acesta şi pentru asta sunt filozof”.
Un mare rol a avut, desigur contactul cu diversele şcoli filosofice, şi mai ales întâlnirea cu
platonismul, pe care îl consideră unica filosofie ce permite omului să se ridice deasupra lucrurilor
materiale şi să aibă viziunea lui Dumnezeu. De asemenea l-au impresionat credinţa neclintită şi
curajul creştinilor aflaţi în faţa morţii, despre care credea că este cu neputinţă să trăiască în viciu
sau patimă. Iustin a continuat să poarte haina de filosof şi după trecerea sa la creştinism, predicând
cuvântul lui Dumnezeu şi luptând pentru credinţă în scrierile sale6. Înfiinţează la Roma, după
modelul şcolilor de filozofie păgână, o şcoală în care să se predea doctrina creştină şi să se
filosofeze pe baza Scripturii. Este cea dintâi şcoală creştină cu pretenţie de metodă şi argumentaţie
filosofică.

5

Ibidem, VII.

6

EUSEBIU DE CEZAREEA, op. cit., IV, XI, 8.
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ȘI TU POȚI FI SFÂNT!
Prof.Țăpuc Marilena

Dumnezeu, care este mai presus
decât toți sfinții, ne cheamă și ne
îndeamnă pe toți creștinii să devenim
sfinți: „Fiţi sfinţi pentru că Eu sunt Sfânt!”
(I Petru 1, 16).
Dacă deschizi paginile vreunui
Pateric sau Viețile Sfinților, dobândirea
sfințeniei în zilele noastre pare o misiune
imposibilă. Citim acolo despre minuni, întâlniri cu îngeri, posturi extrem de aspre și lungi,
claustrări sau călătorii la distanțe ce depășesc și capacitățile tehnice actuale, vindecări de boli
incurabile sau exorcizări, torturi de o cruzime inumană aplicate pentru a determina lepădarea de
Hristos și vindecarea miraculoasă din acestea, toate făcând parte din viața cotidiană a sfinților.
Dacă aceștia sunt sfinții și asta înseamnă sfințenia, atunci e absolut clar faptul că timpul nostru nu
mai este deloc potrivit pentru a deveni sfânt.
Pe de altă parte, de ce să devii sfânt? Oare nu e de ajuns să poți trăi o viață liniștită, plină
de confort sau - uneori - de frustrări, să îți păstrezi liniștea, să nu te amesteci în lucrurile care nu
te privesc, să nu faci rău dar nici să fii prea „săritor?” Dumnezeu nu te primește și așa? Chiar
trebuie să fii atent la tot ce zice Biblia? Sunt întrebări care devin din ce în ce mai rare. Tumultul
vieții nu prea mai permite gândul la sfințenie și, atunci când apare, sfințenia devine o noțiune cu
un mare procent de confuzie.
Până la urmă, ce înseamnă să fii sfânt?
„Un sfânt este un om. Știi tu ce este un om? Omul e o făptură care caută fericirea. Asta
este omul. Prin ființa sa, orice om, de-a lungul întregii sale vieți, nu face decât să caute fericirea.
Sfinții și asasinii, hoții și preafericiții, păcătoșii și virtuoșii - absolut toți oamenii care au trăit,
trăiesc și vor trăi pe pământ - nu fac decât un singur lucru: își caută fericirea. Ceea ce-i deosebește
pe oameni e doar modul, locul și mijloacele pe care le aleg pentru a deveni fericiți. Prin acestea
sfântul se deosebește de asasin. Fiindcă amândoi, sfântul și asasinul, nu fac decât să caute fericirea.
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O caută însă cu totul altfel.”7 Putem înțelege din acest răspuns că a fi sfânt este totuna cu a fi fericit.
Dar fericit este și colecționarul de artă ca și îndrăgostitul de fotbal atunci când echipa favorită
câștigă, adică orice situație care aduce o formă sau alta de plăcere sau împlinire a celor dorite. Cum
se deosebește fericirea sfântului de celelalte „fericiri”? Mai întâi trebuie remarcat faptul că obiectul
fericirii căutătorului de sfințenie nu se află în planul imediat. Toate „fericirile” menționate anterior
și altele asemănătoare se găsesc și se epuizează în planul existenței materiale imediate, apropiate.
Privirea sfântului este ațintită în transcendent, plăcerile de moment aducătoare de fericire pentru
ceilalți, pentru el sunt piedici în obținerea fericirii pe care o caută - fericirea inepuizabilă. Sfântul
trăiește în lumea aceasta dar tinde spre o alta superioară. Vede și înțelege perfect tragedia
existenței materiale, dar el a găsit și soluția depășirii neîncetatelor frământări ce ne marchează
existența: dezvoltarea și întreținerea unei legături permanente cu sursa fericirii veșnice: Iisus
Hristos. Problema care apare este aceea că Hristos este o Persoană. El vrea să intrăm într-o relație
personală de iubire cu El, devenind parte integrantă a Bisericii Sale. Asta înseamnă a renunța la
echipa de fotbal favorită, la colecția de artă sau alta, să renunți la „fericirile” de moment pentru a
o primi pe cea veșnică. Paradoxal pentru percepția obișnuită a lucrurilor, ca să devii sfânt / fericit
trebuie să accepți că suferința sau renunțările fac parte din treptele scării ce conduc la Fericire. În
aceste condiții, afirmația din titlu - Și tu poți deveni sfânt - se cere completată cu o întrebare:
DOREȘTI?

7

Virgil Gheorghiu, Cum am vrut să mă fac sfânt, Editura Deisis, Sibiu, 2008, p. 61.
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CENTENARUL MARII UNIRI 1918-2018
Dir. adj. prof. Marele Anișoara

Pentru România, anul 2018, an al centenarului încheierii
Primului Război Mondial, are o semnificație cu totul specială. Marea
Unire de la 1918 este un eveniment care va rămâne una dintre cele mai
însemnate pagini ale istoriei românești. O sută de ani mai târziu,
descoperim că suntem cu toții implicaț i în Primul Război Mondial și
înfăptuirea Marii Uniri, fie prin propria istorie a familiei, prin
moștenirea comunităților locale, dar și datorită impactului pe termen
lung asupra societății și asupra lumii în care trăim.
Având

în

vedere

rezonanța

istorică

a

acestui

eveniment,

considerăm esențială, implicarea prin acțiuni și manifestări aniversare
dedicate momentului.
Călăuziţi

de

aceste

fapte,

ne-am

implicat

în

proiectul:,,Centenarul Marii Uniri, simțit de-o parte și de alta

a Prutului", alături de Şcoala Gimnazială Nr.8 Piatra Neamţ, Şcoala
Gimnazială Izvoare Republica Moldova, Şcoala Gimnazială Nr.7
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Chişinău şi credem în puterea acestuia de a uni şi a călăuzi spirite, de
a deschide inimi, de a insufla respectul față de valorile naționale.
Proiectul propus invită prin activităţile sale toţi profesorii şi elevii
care conştientizează necesitatea unei cunoaşteri autentice a lumii şi a
sinelui, să se prindă în acest miraj al perceperii lumii si a perceperii
valorilor naționale.
În desfăşurarea acestui proiect se vor implica atât elevii claselor
pregătitoare – liceu, cât şi profesorii care vor participa direct sau
indirect la activităţile propuse. Activităţile vizează schimbul de
experienţe, bune practici, precum şi manifestarea talentului creativ,
cunoaştere, peregrinare şi transcendere în timp şi spaţiu. Activităţile
sunt destinate elevilor implicaţi, cât şi profesorilor (fie în calitate de
îndrumători, fie în calitate de invitaţi).
Liceul nostru a fost gazda activităţii: ,,Mica Unire trezește speranța
Marii Uniri”.
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Activităţile următoare var îmbrăca forme diverse care să provoace
o participare cât mai amplă a elevilor, cadre didactice, părinţi,
comunitatea locală.
Cel mai important câștig al acestui demers de solidaritate este,
fără îndoială, educarea copiilor în spiritul acțiunilor umanitare.

29

Pământ Românesc
de Gârbea Mădălin, clasa a X-a

În țara falnicilor brazi
Cu ape cristaline,
Cu munți înalți și văi adânci
Și depărtări senine,

E locul unde m-am născut

Lăsat ne este din străbuni

Și pentru mine-i sacru

Și apărat cu sânge,

Și nicăieri pe acest pământ

Pământul e ca un tribut

Nu-i seamănă un altul.

Ce nu îndrăznim a-l frânge

De pe întinsele câmpii

Ușor îți este să gândești

Pământul ne dă roade

Că la străini e bine,

Și în adâncuri bogății

Dar tot ce trebuie să știi

Că bine așa îi șade!

E că aici este la tine!

Și de aceea cât trăiesc
Să știe orișicine
Acest pământ sfânt românesc!
Ca din pruncie eu iubesc!
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Pur şi simplu ador să fac acest lucru!
Prof. Vinca Daniel
,,Arta nu urmărește reprezentarea unui lucru frumos, ci frumoasa
reprezentare a unui lucru” - Immanuel Kant.
După acest citat pare că se ghidează și Lupu Daniela, elevă a Liceului
Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Piatra - Neamț, clasa a
VII-a A, deoarece lucrările Danielei surprind de multe ori prin contrastul puternic
dintre simplitatea subiectului și complexitatea tehnicii de redare a acestuia, o manieră proprie, originală, cu
un aspect estetic ce transmite prospețime și optimism.
Surprinsă și ea de ceea ce simte, ea mărturisește: ,,Atunci când desenez sau pictez, pur și simplu
o fac cu inima. În orice linie, punct, pată... pun cîte un sentiment, o stare sau o trăire. Prin desen reușesc să
alung stările negative, sau unele dureri ascunse. Simt că sunt liberă. Nu prea pot explica în cuvinte ce simt
atunci când desenez. Pur si simplu ador să fac acest lucru...”
Și după cum imaginile valorează mai mult decât o sută de cuvinte…

,,Vraja lunii”

,,În oglindă”
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,,Susur de izvor”

,,Am citit și vă recomandăm!”
Bibliotecar Rusu Claudia-Mihaela

Casa Corpului Didactic Neamț derulează proiectul de voluntariat ,,Am citit și vă
recomandăm!”, în perioada 13 noiembrie 2017 - 30 iunie 2018. Activitatea se va desfăşura şi în
biblioteca unităţii noastre deoarece am fost admişi ca
parteneri ai acestui proiect. Inițiativa își propune să
promoveze lectura, cartea, de la apariția ei până în zilele
noastre, să atragă elevii către structurile infodocumentare, să
le dezvolte gustul estetic, să stimuleze creativitatea și lucrul
în echipă prin activități cultural-metodice desfășurate în
biblioteci școlare și centre de documentare. Activitățile vor
avea în centrul atenției cartea din toate domeniile. Se vor
derula următoarele ateliere de lucru:
Bibliotecarii au citit și vă recomandă!
(Bibliografie din toate domeniile, alcătuită la sugestia
bibliotecarilor, îmbogățită cu citate extrase din operele
recomandate)
Profesorii au citit și vă
recomandă!
(Bibliografie
domeniile,

din
alcătuită

sugestia

toate
la

profesorilor,

îmbogățită cu citate extrase
din operele recomandate.)
Elevii au citit și vă recomandă!
(Bibliografie din toate domeniile, alcătuită la sugestia elevilor, pe nivele de vârstă, îmbogățită cu
citate extrase din operele recomandate)
Fiecare cititor ce se va implica în proiect va recomanda o singura carte, la alegere!
Rezultatele

finale

ale

proiectului

vor

fi

prezentate

pe

site-

ul http://www.ccdneamt.ro/new/realizându-se un ghid de lectură în format on line. Echipa
pedagogică va promova proiectul pe site-ul școlilor, în ziare și reviste locale, va selecta clasele de
elevi ce se vor implica, va centraliza documentele în vederea expedierii lor către bibliotecarul
C.C.D. Neamț, va realiza o carte cu ISBN.
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Lecția de literatura română
Prof. Popa Camelia
Procesul de studiere a literaturii române s-a schimbat fundamental prin părăsirea
criteriului cronologic în ciclul inferior al liceului în favoarea studierii textului literar prezentat în
raport cu textul non-literar ca act al comunicării, iar, mai apoi, grupat în Proză, Dramaturgie și
Poezie (clasa a X-a). Repere fundamentale referitoare la Epoci și ideologii literare în prezentarea
cronologică a literaturii române apar în ciclul superior al liceului (clasele a XI-a și a XII-a) când
se realizează un studiu aprofundat al literaturii menit să evidențieze evoluția și personalitatea
literaturii române și s-o încadreze în literatura universală.
Scopul principal al studiului literaturii române în clasele liceale este acela de a le forma
elevilor capacitatea și abilitatea de a ști să citești care servește la nivel de personalitate drept
componentă fundamentală prezentă în sfera tuturor obiectivelor activității intelectuale. Obiectivul
fundamental al procesului de receptare a literaturii a devenit formarea și dezvoltarea abilităților și
sensibilității pentru lectură. Astfel, profesorul de limba și literatura română trebuie să implice
elevul în procesul lecturii prin strategii, metode, tehnici și procedee didactice adecvate. Finalitatea
procesului de predare-învățare trebuie să fie formarea unor cititori avizați de literatură.
Prin urmare, interpretarea textului literar rămâne forma principală în procesul de
receptare a operei literare, profesorul de limba și literatura română fiind un mediator ce stabilește
legături între textul inițial, încifrat, și elev. Indiferent de soluția metodică utilizată, descifrarea
sensului operei literare studiate la clasă trebuie să ofere comentariului de text claritate,
accesibilitate și eficiență formativă.
Modalitățile de apropiere a elevilor de textul literar sunt diferite în funcție de
particularitățile de vârstă, de experiența de viață și de lectură, precum și de specificul textului
literar. Receptarea literaturii în școală presupune obiective educativ-formative complexe ce
pornesc de la descoperirea mesajului și structurii artistice a operei și merg până la formarea unor
cititori avizați de lectură.
În concluzie, se impun proiectarea şi aplicarea unor lecţii care să aibă drept principal
scop implicarea activă a elevilor şi dezvolarea spiritului critic. Principiile creativităţii (al stimulării
gândirii creative, operaţional, estetic, al actualizării experienţei lor de viaţă şi de lectură)
constituind baza dezvoltării capacităţilor creative ale elevilor, consider necesar să aplic metodele
didactice din perspectiva formării personalităţii celui instruit. Plăcerea artistică provocată de textul
literar este condiţionată, inevitabil, de o bună înţelegere a acestuia, astfel numai o bună alegere a
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metodelor de învăţare poate face posibilă această conexiune dintre cunoscut şi neînţeles, dintre
ceea ce trebuie să înveţe elevul şi ceea ce îi provoacă emoţii estetice.
Bibliografie .
Joiţa, E.; Ilie, V.; Frăsineanu, E. , Pedagogie – Educaţie şi curriculum, Ed. Universitaria,
Craiova, 2003.
Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed.
Paralela 45, Piteşti, 2008.
Şchiopu, Constantin – Revista „Limba Română”, Nr. 11, Pro Didactica, 2008.

Identitatea naţională – temă centrală a creaţiei lui Lucian Blaga
Mihai Andrei-Antonio, clasa a XII-a

Modelată discontinuu şi ilogic, identitatea românescă oscilează între civilizaţie şi barbarie,
determinare şi mit, sintetizând, prin cultură, o viziune unitară asupra Totului în perspectiva
devenirii transistorice a fiinţei umane.
Demascându-se drept una dintre personalităţile ce au delimitat arhitectura identităţii
naţionale, Lucian Blaga se integrează unei serii de gânditori ce au emis idei capitale cu privire la
fiinţă şi civilizație. Viziunea reputatului filosof şi poet român se focalizează în punctul „mister”
aferent identităţii româneşti reflectând modul eului colectiv de a repera eternitatea, relaţia sacruprofan, unitatea microcosmosului şi a macrocosmosului instituită organic şi complet. Filosofia şi
arta devin moduri de a potenţa taina sufletului românesc, accentuând idei esenţiale şi demontând
atent clişee.
În perspectivă blagiană, identitatea națională se desfăşoară din cotidian în mit, realizând
o veritabilă sinteză a esenţelor. Spre exemplu, drama lui Zamolxe din cadrul operei omonime
prezintă vaste similitudini cu tragicul fiinţei naţionale româneşti prin raportul eului cu sacrul.
Nemaicrezând în zei, Zamolxe îl cinsteşte pe Marele Orb. Acesta devine una cu obiectul propriului
cult, fiind deificat. Propria imagine moare prin supralicitare. Fiind un căutător al esenţelor,
Zamolxe îşi dărâmă propria statuie reeditând ideea identităţii naţionale sfâşiată între misticism şi
superfluu şi sfârşind într-o materialitate aureolată sau conform lui Mircea Eliade, într-un
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„creştinism cosmic”. Mulţimea din templu îl ucide, acest fapt fiind o sugerare a proiectării realului
în mit, demers spiritual specific identităţii româneşti.
Filtrând identitatea românească prin opera lui Lucian Blaga, lectorul observă că
românitatea se ascunde după simplitate, fiind escamotată în raporturi ale „firii” (eului în
manifestare) cu universul, sacrul, profanul, precum şi cu lumea esenţelor şi a formelor. Astfel,
potrivit lui Lucian Blaga „o floră spirituală răsare întotdeauna din dimensiuni anonime ale
spiritului omenesc”. Dovedindu-se un cugetător ale cărui valori se pliază şi recunosc diacronic,
Blaga recompune spiritul românesc prin propria perspectivă făcând identitatea naţională să vibreze
în contrast cu timpul dezintegrator. A verifica eul naţional prin optica blagiană devine un veritabil
act de autocunoaştere. Aşadar, C. Noica stipulează: „ne gândim că poate de aceea, printre limbile
logosului european, nu se află şi graiul nostru: pentru că n-am ştiut la timp ce să facem şi cum să
înţelegem opere ca acestea ale lui Lucian Blaga”.

Bibliografie:
Ralea, Mihai, Fenomenul Românesc, Editura Albatros, 1997;
Vulcănescu, Mircea, Dimensiunea românească a existenţei, Editura Eikon, 2009;
Noica, Constantin, Pagini despre sufletul românesc, Editura Humanitas, 1991.

Prof. Ștefănescu Mirela

Acum două-trei veacuri erau la modă ceasurile florale
tot așa ca și limbajul florilor adică exprimarea unui gând sau a
unui sentiment prin intermediul unei anumite flori care în codul
simbolic al îndrăgostiților avea o semnificație precisă. Un buchet
de trandafiri comunică sentimente sincere și discrete. Crinul
vorbea de o dragoste pură și mândră, iar un buchet sângeriu de
trandafiri sau garoafe declara o dragoste înflăcărată.
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Dacă naivele convenții florale erau rodul mentalității din acea epocă și nu aveau nimic de
a face cu știința, cu totul altfel stăteau lucrurile cu orologiile florale.
Măreața operă a lui Line de inventariere a lumii vegetale a deschis gustul cercetării
științifice și a dezvoltat pasiunea pentru sistematizarea cunoștințelor despre natură.
V-aţi gândit vreodatã că florile nu înfloresc în acelaşi timp? Că fiecare dintre ele are o
anumitã orã când se descoperă privirii luminii, naturii şi a oamenilor?
Un astfel de ceasornic floral în care cadranul era marcat cu diferite plante iar vestirea orelor
o dădeau închiderea și deschiderea florilor exprima o biruință a minții omenești, o sinteză
mecanicistă, ce e drept, a cunoașterii vieții intime a plantelor. În marile grădini botanice europene
ale vremii unul din marile puncte de atracție îl constituiau astfel de orologii originale. Curioșii
puteau să afle ora din zi sau din seară urmărind care din flori avea corola închisă sau deschisă.
Acest ceasornic era întocmit după o minuțioasă observare a lumii vegetale. Florile unui
destul de mare număr de plante prezintă fotonastii adică mișcări de închidere sau deschidere a
corolei determinate de variația intensității luminii. Fotonastiile se produc la anumite ore fixe
dependente de longitudine și latitudine, de clima și regiune. Sub raportul preferinței pentru o parte
sau alta a zilei putem împărți florile în trei mari categorii: flori matinale, care înfloresc dis de
dimineață, flori de amiază, amatoare de ore toride și flori vesperale care își încep activitatea odată
cu amurgul.
Din prima categorie fac parte florile de dovleac (Cucurbita pepo),
mac (Papaver rhoeas), zorele (Ipomoea caerulea) care se trezesc la ora 5
dimineața; susaiul (Sonchus arvensis), păpădia (Taraxacum officinale) și
cicoarea (Cicorium inthybus) care se deschid la 6; podbalul (Tussilago
farfara), luceafărul (Scorzonera rosea) și vulturica (Hieracium pilosella) la 7
și calcea calului (Caltha palustris) la ora 8 dimineața. Majoritatea plantelor
matinale își închid corola între 12-14 deoarece își feresc gingașele organe de
înmulțire de insolația prea puternică ce le-ar vesteji.

Din a doua categorie cităm: măcrișul de iarbă cu flori
galbene (Oxalis stricta), veronica (Veronica chamaedris) care
indica ora 10 și luta (Ornithogallum umbellatum) care își deschide
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corola spre prânz ce preferă razele fierbinți ce usucă repede săculeții staminelor asigurând
autopolenizarea.
Plantele vesperale își deschid la meridianul nostru corolele în
următoarea ordine: la ora 18 laurul porcesc (Datura stramonium), la ora 19,
opatelul de noapte (Lychnis vespertina) iar la ora 20 regina nopții
(Nicotiana alata). Un astfel de ceasornic vegetal este așadar o grădină
botanică în miniatură. În circumferința cadranului își dau întâlnire plante din familii și locuri
diferite.
Având la bază aceste cunoștințe, în 1745, Carl von Line planta primul ceas de flori în
Grădina Botanica din Uppsala, Suedia. El a creat o brazdă de flori divizată în 12 segmente. Fiecare
segment al ceasului reprezenta exact o ora din zi și a fost umplut cu plante a căror flori se
deschideau și se închideau în momentul respectiv al zilei. Astăzi ceasurile din flori sunt considerate
un truc natural și un ornament cu rolul de a atrage privirile însă nu și-au pierdut farmecul. Dincolo
de aspectele moderne actuale (ora indicată pe Smartphone), ora indicată de flori poate fi o soluție
la îndemână atunci când se lucrează în grădină. Doar o privire rapidă la brazdele de flori vă poate
spune, de exemplu, dacă este vremea prânzului.
De asemenea, florile pot să spună dacă este cazul sau nu să fie udate într-o zi. Dacă
gălbenelele nu au florile deschise la 7 dimineața, este semn de vreme rea în timpul zilei. Dacă
florile se închid complet, există posibilitatea apariției unei furtuni și, ar fi indicat, să strângi
uneltele de grădinărit răspândite prin curte.
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Profesor Antal Oana

Concursul

,,Basmul Toamnei” organizat de către liceul nostru, ,,Sfinții Împărați

Constantin și Elena” Piatra Neamț şi Şcoala Gimnazială ,,Episcop Melchisedec Ştefănescu ”, este
un proiect care a debutat în anul școlar 2016-2017, ajungând anul acesta la a II-a ediție.
Prima ediție a concursului s-a dovedit a fi de un real succes, fapt care justifică înscrierea
în acest an şcolar în CAEJ 2018, unde a fost acceptat ocupând poziţia nr. 13.
Concursul ,,Basmul Toamnei” este un prilej de valorificare a simțului estetic, a talentului
plastic - dar şi a abilităţilor practice ale elevilor
din ciclurile primar şi gimnazial. Acesta se
adresează elevilor cu vârste între 3 şi 15 ani, din
instituţiile de învăţământ formal şi dascălilor
care îi îndrumă, având ca scop stimularea
abilităţilor creativ- literare. Obiectivul general evidenţierea

specificului

toamnei

prin

transpunerea percepţiilor senzoriale proprii în
creaţii concrete - destul de generos, a facilitat
participarea în număr foarte mare a elevilor.
Astfel, la ediţia din anul şcolar 2016-2017, au participat elevi din 35 de şcoli, însumând un număr
de 157 de lucrări iar în acest an şcolar, 58 de şcoli, însumând aproximativ 1000 de lucrări. Toate
acestea au fost apreciate de un juriu alcătuit din cadre didactice de specialitate din fiecare şcoală
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organizatoare (profesori de limba română, profesori de desen, învăţători). S-au acordat premii
pentru fiecare secţiune şi nivel de vârstă, astfel că toţi participanţii
au

fost

recompensaţi

pentru

munca

depusă.

Feedbackul primit a fost încurajator, concursul a fost
apreciat de toată lumea – elevi, părinţi, cadre
didactice - ca fiind unul de succes datorită organizării
avute, a promovării copiilor talentaţi şi dornici de
competiţie,

exprimându-se

astfel

dorinţa

de

continuare a acestui proiect şi în anii următori.
Diseminarea concursului a fost făcută prin expoziţia
realizată în cadrul Bibliotecii Judeţeane G.T.
Kirileanu , Piatra-Neamţ.

Amurg de toamnă
de Ciobanu Paula, clasa a VIII-a

Se lasă seara. Soarele abia reușește să
mai străbată cu o rază perdeaua groasă
de nori. Pare rănit, rănit de glonțul amurgului și de săgeata cu vârf otrăvit a toamnei. O liniște ca
de mormânt, cuprinde tot orașul, o liniște grea, apăsătoare. Vântul se strecoară printre crengi
lăsând în urmă ecoul zborul ciudat. Un zbor rătăcit ...
Norii întunecați împrăștie amărăciunea şi frica. Un cârd de ciori şi ciocârlii s-așază pe
crengile dezbrăcate: doliu pentru moartea zilei şi a naturii. Totul e atât de straniu, încât nu-ţi dai
seama dacă este amurg de toamnă sau propriul amar ...
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TOAMNA
de Antochi Matei Alexandru, clasa a V-a

Zâna toamnă a sosit
Cu caleașca ei de flori,
Și grădina a-mpodobit
Cu frumoasele culori.

Păsările pleacă, frunzele pălesc
Vântul suflă aprig, dealuri ‘gălbenesc
Totu-i în schimbare, parcă-i o magie
Chiar de e cam aspră, toamna-i bucurie!

Peisaj ruginiu
de Câmpianu Elena Miruna, clasa a V-a
A sosit toamna bogată
Cu legume şi cu fructe
Peste tot miros te-mbată
Parcă e pe întrecute.

Frunzele încep să cadă

Dar, cu toate că e toamnă

Iar copacii parcă plâng,

Şi e rece şi e vânt -

Păsările pleacă iarăși

Eu mă joc cu drag afară
Şi tot fluier şi tot cânt.

Și nu se întorc curând.
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Rapsodii de toamnă
de Chelaru Andrei, clasa a V-a

Prin livezi, mai toți aleargă
La cules de fructe.
Toamna a sosit la noi,
Cu bogății multe.

În podgorii, lume multă

Toamna este fermecată,

La cules de struguri.

Are un parfum aparte.

Pe ogoare și-n grădini,

Și cu vânturile ei,

Tot omu-i la muncă.

Frunza, de copac desparte.

Prin păduri așterne ea,

Toamna a venit, se duce,

Un covor de frunze.

Cu alai de frunze.

O frântură dintr-un basm,

Vântul trâmbiță prin crengi

Pe cărări ascunse.

Și iarna o aduce.

Toamnă, iarăși vei pleca
Cu parfumul tău,
Noi, cu drag, te-om aștepta,
Să ne-ncânți din nou.
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Versuri de toamnă
de Mardare Ioana, cls. a VIII-a
Toamna blândă a sosit!
Pe copii i-a-nveselit,
Cu alai de frunze moarte
Florile sunt niște arte.

Copăceii s-au golit,

Păsările au plecat,

Gerurile au sosit.

Florile le-au măturat.

Norii negri apărură

Miresmele parfumate

Vara caldă, ei ne-o fură.

Au fugit chiar toate, toate.
Și-animalele ne degeră
Seara, afară fulgeră
Dar soarele ne-nveselește,
Toamna, totuși ne iubește...

Gând de toamnă
de Păşăcică Radu, clasa a VIII-a
Au plecat spre ţări cu soare
Păsările călătoare,

În cameră adunate

Căci la noi e frig şi plouă,

Stau la sfat fructe bogate.

Vântul bate cu putere,

Nu este greu de ghicit:

Frunzele-au căzut și ele.

- Ce anotimp a sosit?

Anotimpul frunzelor uscate,
Lăzilor cu roade încărcate,
Anotimpul în care noaptea crește
Și în care vremea se răcește.
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Bondarul nefericit
de Paraschiv Răzvan, clasa a VI-a A

Într-o zi de toamnă,

Acolo zăcea, plângea,

Hărnicuța doamnă,

Căci mâncare nu avea.

A zărit sub un arțar

La furnică se ruga,

Un înfometat bondar.

O bobiță să îi dea.

Furnicuța, cum e ea

Chiar de unii mai greșesc,

Nu i-a dat în dar ceva,

Nu-și fac treaba, nu muncesc,

Iar bondarul a murit

La-nceput trebuie-ajutați

De prieteni părăsit.

Și tratați ca niște frați

Apoi dacă tot nu vor,
Toată vina e a lor Soarta crudă le va fi,
Și-n viață n-or răzbi.
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Pomişorul
de Minuţ Melania, clasa a V-a
În grădina casei mele
Am plantat un pomişor,
Care o să crească mare
Îngrijit mereu cu spor.
Dimineaţa când mă scol

- Pomişor, drag pomişor,

Iute fug la pomişor

Fă-te mare, binişor,

Şi-i dau apă ca să bea

Ca să stau la umbra ta

Tocmai din mânuţa mea.

Să mă joc cu sora mea!

O lecţie de viaţă
de Ţibichi Andrei, clasa a V-a

Odată o gărgăriţă
S-a urcat pe-o romaniţă,
Şi ajunsă sus, sus, sus
S-a speriat şi a spus:

- Nu credeam că lumea e,

Cu cât te înalţi mai sus

Mai mare decât o vedeam eu.

Te apropii de Apus.

Mă bucur acum c- am aflat

Vezi că nu ştii tu chiar tot

Secretul bine păstrat.

Să-ţi dai seama de complot.

Fiecare are-n lume
Rostul său, aşa se spune.
Că eşti gărgăriţă, leu Rege eşti la locul tău.
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BALUL TOAMNEI
de Papă Tudor, clasa a V-a

Era o zi

dar nu ca toate celelalte.

Soarele, puțin mohorât mângâia pământul
amorțit. Pădurile îmbrăcaseră o haină de aramă.
În copacii roșiatici se vedeau frunzele arămii,
ruginii și aurii care străluceau ca niște monezi de
aur. Norii plumburii își luaseră locul în înaltul văzduh. În aer se simţea o aşteptare apăsătoare.
Oare ce urma să se întâmple? Da, era chiar momentul Acela mult - aşteptat.
Venise Toamna! Regina Toamnă se întorsese în caleaşca ei, însoţită de alai. Orchestra de
greieri umplea văzduhul cu multe cântece armonioase acompaniate de vântul care adia uşor printre
copaci. Rândunelele serioase, în fracul lor de gală se aliniaseră pentru primirea invitaţilor.
Crizantelele îşi înălţau semeţ coroana într- un univers de culori împrăştiind parfumul lor dulce amărui. Deodată se aude un sunet... Un cocor pleşuv anunţă că balul poate începe. În câteva clipe,
frunzele ca nişte prinţi şi prinţese deschid dansul cu valsul lor lent. Parcă plutesc în atmosfera
feerică...
Încet- încet şi ceilalţi învitaţi se prind în dansul lor ameţitor ca într-un tablou multicolor desprins
dintr- un basm.
A început! Toamna zâmbeşte strălucind în razele soarelui palid.
E momentul ei de glorie!

Dorința Amaliei
de Chirilă - Capşa Patrisia, clasa aV-a
Amalia auzise tot felul de povești despre îngeri. Ea își imagina îngerii ca fiind mici de
statură, cu aripi mari şi albe ca de vulturi și foarte luminoși. În schimb, auzise și de partea
întunecată a celor care locuiau în Norii Roșii. Mama ei îi zise că nu poate spune numele, că va
supăra îngerii, dar în schimb, să îi cheme ,,CEI RĂI". Așa că ea își dorea să fie un înger, mai ales
că se întreba cum ar fi dacă ar putea zbura.
,,Vreau să fiu un înger, vreau să fiu un înger”! gândea ea neîncetat, când era în drum spre
școală cu mama ei...
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Brusc, auzi un frânat forțat și o bufnitură. Amalia simți cum plutește, în ciuda kilogramelor
ei și un picior îi e lovit de ceva metalic. Capul ei se lovi de ceva zgomotos. Suna a sticlă.
Când Amalia deschise ochii, se văzu într-un loc luminos, cu nori albi şi pufoși dar era
desculță.... Își ridică privirea și văzu îngeri peste tot! Erau mai mari decât credea ea, iar unul avea
șase ochi pe amândouă aripile și... mai văzu un înger negru, cu ochii roșii care vorbea cu un înger
obișnuit. Cel negru, credea Amalia, că ar fi fost îngerul morții, așa cum i-a explicat doamna de
religie.
Din mulțime își făcu brusc apariția o lumină mai strălucitoare ca cea a îngerilor, care se
îndrepta spre ea, așa cum făcea la fiecare nou-venit. Amalia voia să fugă, dar parcă era înțepenită.
Când lumina ajunse până la ea, Amalia văzu că lumina are cap și corp. Imediat văzu mai clar şi
recunoscu fața aceea. Era Iisus!
- Bine ai venit! zise El. Cred că te întrebi de ce ești aici ?!
- Păi...chiar știu, răspunse Amalia. Eu mi-am dorit să ajung aici...cred.
- Exact. Și tocmai de aceea, o să fii în Rai numai pentru o zi, un fel de Dumnezeu pentru o
zi, daca știi la ce Mă refer.
- Și ce s-a întâmplat cu mama ? întrebă Amalia, neluând în seamă gluma.
- Mama ta, eh...va rămâne aici pentru totdeauna.
- Dar dacă stau aici pentru o zi, vreau ca și mama mea să plece cu mine!
- Nu există altă cale, zise El ca un ecou...
Amalia se trezi. Era la spital şi ...se întâmplase întocmai. Mama murise... Ani de-a rândul
amintirea îngrozitoare revenea în mintea ei, de fiecare dată când dormea. Fusese o zi în Rai dar,
de fapt, o zi în comă... Îşi pierduse mama, dar înţelesese că, de acolo, de sus, ea o veghează şi îi
îndreaptă paşii spre ce e mai bine.
Întâmplarea o marcase, dar văzând locul în care ajunsese mama, se simţi consolată...
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,, …Eminescu să ne judece !”
de Mardare Daria, clasa a VII-a
Poetul

naţional,

Mihai

Eminescu, a fost serbat în şcoala
noastră, ca în fiecare an pe 15
ianuarie, printr-o serie de activităţi
deosebite. Pentru acest eveniment,
elevii şcolii s-au pregătit împreună
cu profesorii, reuşind să emoţioneze
pe toţi cei prezenţi la eveniment.
Programul s-a desfăşurat în
biblioteca şcolii şi

a constat în

prezentarea unui colaj PPT de către
prof. Antal Oana, prof. Ţăpuc Nina şi dna bibliotecară, Rusu Claudia. Materialul a punctat date
biografice importante din viaţa scriitorului şi elemente care îi definesc statutul de cel mai mare
poet român.
În continuare elevii au recitat poezii reprezentative pentru întreaga sa operă. Au fost
cântate şi nemuritoarele ,,Pe lângă plopii fără soţ’’, ,,Sara pe deal’’. De asemenea, am participat la
un concurs „Numai poetul...” care a evidenţiat aspectele majore ale vieţii şi creaţiei sale. Convinşi
încă o dată de geniul marelui poet şi cuprinşi de emoţie am păşit apoi timizi spre case purtând în
suflete bucuria de a fi neam din neamul lui Eminescu.
Pentru implicare şi iniţiativă, am fost răsplătiţi cu diplome, felicitări şi multe aplauze.
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Elevi teologi,
voluntari în domeniul
asistenței sociale în
Granada - Spania

Profesor pr. Cojan Dan Ovidiu
În perioada 21 ian. – 04 febr. a.c. un grup de 13 elevi din clasa a XII-a a Liceului Teologic
Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Piatra Neamț, sub îndrumarea
părintelui profesor Cojan Dan Ovidiu, au desfășurat un stagiu de pregătire, ca voluntari în
domeniul asistenței social-filantropice, în orașul Granada-Spania.
Acțiunea se înscrie în cadrul proiectului Erasmus + nr. 2017-1-RO 01–KA 102-036788, cu
titlul „Voluntariat și asistența socială în mediul ecumenic” din cadrul Programului Uniunii
Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport, proiect ce are ca și coordonator
principal pe doamna prof. dr. Moscalu Luminița.
Prezența elevilor în orașul Granada a debutat cu repartizarea pe grupe de practică, în cele 4
centre aparținătoare Federației Granadine a persoanelor cu dizabilități fizice organice ,,FEGRADI
COCEMFE” și M.E.P. Europrojects Granada, respectiv: Centul social Fegradi, Aspayn, Los
Tulipanes și Claret.
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În cadrul plasamentului de practică al elevilor, aceștia au învățat să adopte metode diverse,
specifice fiecărei probleme și caz particular al persoanelor în cauză, cum ar fi: realizarea unor
suporturi de consiliere, dezvoltarea de programe pentru tineri și persoane cu nevoi speciale,
desfășurarea unor activități de socializare cât și sportiv-distractive.
De asemenea, elevii s-au bucurat și de o serie numeroasă de vizite culturale:
- În orașul Granada : Catedrala
Arhiepiscopală, mânăstirea Cartuja,
biserica

Fer.

Sfinții Apostoli

Ieronim,

biserica

Petru și Pavel,

Palatul Alhambra, Capela Regală,
Grădina

Generalife,

Cartierul

Albaicin, Parcul Științific și turul
orașului cu trenulețul panoramic.
- În orașul Cordoba: Podul roman (sec I și apoi refăcut), Palatul Creștinilor Monarhi, Piața
del Patro (sec XVI) , Plaza de la Corredera ( arena luptelor de tauri).
- În Gibraltar: ascensiunea pe stânca Gibraltar (412m) cu viziunea rezervației naturale de
maimuțe și vegetație mediteraneeană (1816), Europa Point – locul de unde se vede teritoriul
orașului Maroc (Africa), bulevardul Main Street, pista aeroportului pe șoseaua Winston Churchill.
Experiența elevilor dobândită în această perioadă a avut în primul rând, un rezultat deosebit,
prin dezvoltarea anumitor competențe, cunoștințe și abilități necesare pentru continuarea
activităților lor pastoral misionare și social-filantropice și în egală măsură, dezvoltarea personală
a lor în scopul realizării unei mai bune comunicări în spirit european prin dialog interlinvigstic,
intercultural și nu în ultimul rând, interconfesional și al respectului reciproc.
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Totodată, ei s-au bucurat și de efectuarea unui curs de limbă spaniola (4 ore) pe parcursul
a două ore, finalizat cu obținerea unui „Certificat european de pregătire lingvistică spaniol”.
Încununarea participării și implicării elevilor, cât și a cadrului didactic care a monitorizat
întreaga lor activitate, a constat în răsplătirea acestora de către M.E.P. (Mobility European
Projects) Europroject Granada, SL, cu „Certificatul
competențelor dobândite”.
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de Recunoaștere a experienței și

Oferta educațională a liceului nostru pentru anul școlar 2018-2019
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