
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BACKSTAGE: BIROUL DOMNULUI 
DIRECTOR MARCEL SAS-ADĂSCĂLIȚII 

 
Am aflat de curând că se împlinește anul acesta, în 2017, un 

deceniu de când îl avem ca director pe domnul Marcel Sas-Adăs-
căliții. Tata Marci, cum îl știm noi, elevii. 10 ani…. M-am tot gân-
dit, cum reușește să facă față de atâta timp? Am avut ocazia să 
stau de nenumărate ori de vorbă cu domnul director în birou sau 
să aștept pe canapeaua de la secretariat, în timp ce auzeam foș-
netul pașilor a zeci de oameni care îi treceau pragul. Proiecte, 
idei, acte, probleme, întrebări… la toate, Tata Marci știe soluția, 
știe să răspundă, poate să ne ajute. Mi-am dat seama cât de greu 
trebuie să fie, însă mereu când intru în birou dau de zâmbetul 
unui om senin, care pune suflet și pasiune în ceea ce face și care 
e mereu dispus și deschis să asculte vocea elevilor pe care îi re-
prezintă. Am decis că trebuie să realizăm cu toții ce se ascunde în 
spatele ușii biroului domnului director de 10 ani încoace, și așa 
am ajuns să îi iau un interviu relaxat, sincer și prietenesc, cu 
ocazia celor 10 ANI DE MANAGEMENT!  

 
Iulia: Care sunt cele mai mari realizări din acești 10 ani 

de management?  
Tata Marci: Prima și cea mai importantă realizare a fost 

accesarea fondurilor guvernamentale pentru reabilitarea clădirii 
de pe Nicolae Bălcescu. A fost un proiect de reabilitare imens și 
vast. O altă realizare importantă a fost introducerea uniformei! 
Știu că e mult contestată, dar este o mare realizare pentru mine 
ca director, în comparație 
cu ce au făcut alții. Urmă-
toarea realizare impor-
tantă a fost comasarea 
prin absorbție cu Școala 
Generală, devenind o sin-
gură instituție, cu învăță-
mânt integrat românesc, 
pe verticală, clasele 0-XII.  

I: Și dacă acestea 
au fost cele mai mari rea-
lizări de până acum, care 
vor fi următoarele? Care 
sunt planurile de viitor?  

TM: Planul de vii-
tor este construcția canti-
nei-internat. Este o con-
strucție absolut necesară, 
deoarece 45% dintre elevi 
sunt navetiști. Internatul 



este conceput să conțină camere de câte 2 elevi, paturi suprapuse (birou dedesubt și deasupra – patul), baie în cameră, 
televizor, pe fiecare etaj să fie o încăpere cu 3 mașini de spălat, 3 mașini de uscat rufe și o mini-bucătărie. La parter este 
prevăzută o cantină cu 108 de locuri de masă, deoarece sunt 108 de locuri de cazare, și la subsol – o sală de agrement: cu 
tenis de masă, biliard și alte astfel de activități. Un alt plan de viitor este introducerea clădirii de la Goga 2 într-un proces 
de reabilitare generală. Preconizez că, existând  probabilitatea de a accesa finanțarea necesară în 2017, vom deschide 
cantina-internat în anul 2019. 

I: Știm că aveți o relație foarte apropiată cu elevii instituției. Cum ați reușit să ajungeți la această relație și,  mai 
ales, să o mențineți?  

TM: Sunt în învățământ din anul 1995, dar în toată această perioadă am avut oportunități tentante să părăsesc 
învățământul. Totuși, am rămas pentru o singură plăcere: de a lucra cu și pentru copii. Eu mă consider ca a fi directorul 
copiilor, pentru că ei sunt beneficiarii direcți, noi suntem aici datorită lor. Chiar și atunci când am dat de greu în această 
funcție, nu am renunțat, gândindu-mă că o fac pentru ei. Am făcut tot posibilul să am o relație apropiată cu ei și să îi 
ascult. Acesta  este secretul de fapt. De când am învățat să vă ascult, am câștigat foarte mult în managementul meu: am 
preluat idei de la voi și am făcut absolut tot cu ajutorul vostru (imnul, coregrafia, flashmob-ul).  

I: Deci ceea ce vă place cel mai mult la meseria dumneavoastră e faptul că lucrați cu copiii, dar ați putea să 
enumerați câteva aspecte care vă displac la această funcție? 

TM: Eu sunt destul de rigid ca director, sunt exigent, deoarece, dacă am decis să îmi asum tot ce ține de această 
instituție, am pretenția ca lucrurile să se desfășoare așa cum consider că este bine, pentru că eu răspund. Îmi displace 
când nu îmi găsesc compatibilitatea cu anumite persoane (mă refer la adulți). Dorința mea e să existe armonie, dar e 
normal să nu fim toți compatibili, e normal să existe și conflicte care îmi displac, dar am ceva de învățat din ele. E ca și 
într-o familie, ca într-o relație de cuplu: ai momente bune, și mai puțin bune. Important este rezultatul. Ce îmi mai displace 
este sistemul de învățământ românesc, care e rigid, neschimbat, greoi, stufos și ineficient. 

I: Profit de această ocazie de a vă lua un interviu spontan, și îmi permit să vă pun o întrebare puțin mai delicată. 
Având în vedere că au trecut deja 10 ani de management, am auzit că doriți să părăsiți învățământul și funcția. E ade-
vărat?  

TM: Da, este adevărat. Se spune că trebuie să îți schimbi locul de muncă o dată la 10-15 ani. Mai mult am fost 
director decât profesor. Profesor am fost 9 ani, director sunt de 10. Sunt omul schimbărilor, omul oportunităților... Mi-aș 
dori altceva, ceva mai important, să iau hotărâri importante, să fac bine societății, semenilor mei. Îmi doresc acest lucru 
pentru că vreau evoluție! Nu vreau să scap de voi, nu acesta este scopul, ci scopul este dezvoltarea mea spirituală. 

I: Vă mulțumesc pentru interviu! Aveți să le transmiteți ceva elevilor?  
TM: Distrați-vă în viață, învățând și iubind!  
Am ieșit din birou ca întodeauna: zâmbind și cuprinsă de energie pozitivă. Însă de această dată eram puțin tristă; 

mă întrebam... Oare chiar e posibil să plece domnul director? Mă gândeam să semnăm o petiție sau ceva. Apoi mi-am dat 
seama că cel mai important lucru la un om este ceea ce lasă în urma lui. Cât despre domnul director, a făcut atât de multe 
lucruri pentru școală, încât realizările sale sunt incontestabile, chiar și pentru cei mai renumiți cârcotași. Și sunt sigură că, 
pentru orice elev cu care a colaborat în mod direct, a devenit un model în viață.  

                                        Interviu consemnat de Iulia Braia, cls. a IX-a B, președinta Consiliului Școlar al Elevilor 
 

LA MULȚI ANI, GOGA! 
Luni. 3 Aprilie. Forfotă. Nerăbdare. La “Goga” e mare 

sărbătoare! Ne adunăm cu toții, de la cel mai mic la cel mai 
mare, ca să sărbătorim ziua patronului spiritual al școlii 
noastre. Cu toții aliniați, în uniformă, intonăm imnul școlii, 
iar apoi imnul României. Domnii directori adjuncți Sarca Si-
mona și Pop Bogdan ne povestesc despre Goga, care chiar 
și acum, la 136 de ani de la nașterea lui, ne inspiră să reali-
zăm lucruri mărețe. Apoi, cu mult respect și admirație, cu 
mânuțele tremurânde, depunem coroane la bustul lui Oc-
tavian Goga, care parcă ne zâmbește cu drag. Suntem plini 
de emoție. După ce ne așezăm liniștiți la locuri, depun co-
roane și primăria municipiului Marghita și Universitatea Va-
sile Goldiș. 

După aceea, domnul director Sas-Adăscăliții Marcel ne 
povestește că azi se împlinesc 6 ani de la unirea, prin învă-
țământ integrat românesc, a celor două unități de învăță-
mânt, Școala cu clasele 1-8 și Liceul “Octavian Goga”, deve-
nind Colegiul Național “Octavian Goga” Marghita, în care 
avem oportunitatea să învățăm acum, începând din clasa 
pregătitoare, până în clasa a douăsprezecea. Bineînțeles, ca 
în fiecare an, dumnealui ne-a anunțat că are ceva special 

pregătit pentru ziua școlii, și a invitat profesorii și pe distin-
sul domn Lupău Gheorghiță, care ne-a onorat cu prezența 
sa, din partea Universității “Vasile Goldiș”. 

Domnul Gheorghiță Lupău este cel care a ales denumi-
rea de “Octavian Goga” pentru această instituție, așa că 
dânsul a tăiat panglica primului obiect inaugurat. În aplau-
zele tuturor celor prezenți, s-a descoperit un portret fidel al 
lui Octavian Goga, realizat în creion, pe un perete din holul 
școlii. Portretul a fost realizat de elevele Znamencsik Vikto-
ria și Pașc Denisa, care sunt cele mai talentate artiste cu 
care se mândrește școala și cărora le mulțumim.  Pentru al 
doilea obiect inaugurat azi, doamna directoare adjunctă Si-
mona Sarca taie panglica și dezvăluie un raft pe care se 
odihnesc toate numerele revistei școlii, începând de acum 
10 ani, iar în toate, doamna Simona Sarca a fost implicată în 
echipa de redacție. 

Acum, holul școlii arată inedit. Noi, elevii, le mulțumim 
tuturor celor care s-au implicat în acest proiect. Avem ceva 
nou, ceva original. Ca întotdeauna, “Goga” e cu un pas îna-
inte. 

                       Braia Iulia, cls. a IX-a B
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Mobilitate în Portugalia pentru elevii de la 
Colegiul Național ”Octavian Goga” din Marghita 

  
În perioada 15 ianuarie – 5 februarie 2017, am 

însoțit un grup de 14 elevi de la noi din școală pentru a 
face practică de specialitate la firme de IT din orașul 
Barcelos, Portugalia.   

Stagiul  s-a desfășurat în cadrul proiectului de 
mobilități de formare profesională Erasmus+ acțiunea 
cheie 1- VET  cu nr. 2016-1-RO01-KA102-023257, 
având titlul „Eurocompetențe în domeniul IT - cale 
sigură pentru o integrare rapidă pe piața muncii“. 
Acest proiect este derulat de Colegiul Național ”Octavian 
Goga” din Marghita în perioada 2016-2017, stagiul de 
practică din lunile ianuarie-februarie reprezentând 
fluxul 1. Cei 14 participanți sunt elevi în clasa a XI-a și 
a XII-a la profilul matematică-informatică și au 
reprezentat cu cinste școala lor: Acom Cristian, 
Ardelean Andrei, Filip Alexandru, Olar Horea, Sabău 

Valeriu, Suiugan Titus, Tincău Mihai, Denco Krisztina, 
Drimbău Vlad, Hucea Alin, Maghiar Cătălin, Nastea 
Teodora, Oros Adelin, Pocol Diana. 

În urma plasamentului elevii și-au lărgit orizontul 
cultural și gradul de flexibilitate și adaptabilitate prin 
contactul cu mediul cultural portughez, prin vizitarea 
anumitor obiective turistice și prin participarea la diferite 
activități cotidiene.  

Limba de comunicare în cadrul proiectului a fost 
engleza dar pentru a putea comunica cu clienții firmelor 
elevii au participat și la 14 ore de limba portugheză în 
cadrul organizației culturale Mobility Friends care ne-a 
asigurat și facilități excelente de cazare și masă. 
Dezvoltarea personală a participanților s-a completat cu 
abilități și competențe sporite în domeniul IT, abilități de 
lucru în echipă, sociale și lingvistice pentru o mai ușoară 
integrare pe piața muncii. 

Elevii s-au adaptat foarte bine la programul fix de 
lucru al unei firme, au respectat reguli clare și au 

îndeplinit  sarcini de lucru  în termenele și condițiile 
cerute. Cel mai greu le-a fost cu adaptarea la 
condițiile climatice din Portugalia diferite față de 
România, cu o climă excesiv de umedă și 
schimbătoare. 

Gestionarea eficientă a relațiilor cu ceilalți 
angajați ai firmei, dar și cu ceilalți participanți la 
stagiu, elevi din Turcia și Polonia, cazați în același 
campus, și viețuirea cu ceilalți participanți la stagiu 
au dus la dezvoltarea competențelor de muncă în 
echipă transnațională. 
 S-a realizat de asemenea și dezvoltarea 
participantului ca bun cetățean european printr-o 
mai bună înțelegere a altor culturi și a altor 
mentalități specifice altor popoare și dezvoltarea 
dimensiunii lui interculturale. 

De buna desfășurare a activităților s-a ocupat echipa 
de proiect din cadrul școlii formată din profesorii: director 
Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIȚII, dir. adj. Adriana Simona 
SARCA, Zenovia-Mirela CORAȘ, Simona STOIANOVICI, 
Laura COTRĂU și contabila Laura BUȘE. 

Inițiatoarea proiectului este dna. prof. Ioana VEREȘ 
responsabilă cu proiectele europene la nivelul școlii. 

Al doilea flux de elevi care vor pleca în plasament în 
Portugalia, în luna octombrie 2017, va fi selectat în luna 
mai a acestui an și va fi format din alți 14 elevi din clasele 
a X-a și a XI-a de la profilul matematică-informatică de la 
Colegiul Național ”Octavian Goga” din Marghita. Sperăm 
ca și aceștia să profite din plin de beneficiile și 
oportunitățile ce apar ca urmare a participării la proiecte 
de mobilități în spațiul european. 

prof. Zenovia-Mirela CORAȘ 
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Ziua eroilor la Sarcău  

                Înv. Florica CURTEAN 

IN MEMORIAM 
În ţintirimul liniştit,   Şi glasul lui suna ca-n hău  Noi cei de-acum privim pioşi 

La umbra deasă-a unui tei    Pentru necazurile lor,   La crucea de lângă potecă, 

Doarme părintele-ostenit,  A oamenilor din Sarcău  Şi gândul zboară peste zări  

De-atâta foc, din anii grei.  Din veacul ce s-a dus ca-n zbor. La “Ioan Muntean“, la bibliotecă. 

 

Şi-a semănat  prin ţară idealul  Şi munca lui neobosită   La începutul de mileniu, 

Mutat din parohie-n parohie  Răsună-acum a jale de caval,  Trăind aicea pe Barcău, 

De cei ce nu iubeau Ardealul  Şi pentru existenţa-i chinuită  Mai spunem “Doamne-odihneşte-l!” 

Şi la Sarcău s-a stins... e-aici, sub glie. E pentru noi eroul din Ardeal.  Pe fostul preot din Sarcău. 

         Unul dintre cei prezenţi 

Întâlnire cu specialiştii la C.N. „Octavian Goga” Marghita 
În cadrul Colegiului Naţional „Octavian Goga” din localitatea 

Marghita,  s-a desfăşurat  Proiectul Educaţional de Orientare 
Profesională, cu titlul „O şansă pentru viitor”, proiect  care se află la 
a III-a ediţie şi implică anual peste 100 de elevi. 

Activităţile propuse în proiect au fost derulate în data de 
25.01.2017  şi au constat  într-o serie de întâlniri între elevii claselor a 
XI-a şi 10 specialişti pe diverse domenii: Mureşan Liana (psiholog), 
Benţe Camelia (educator),  Aslovici Florin (inginer),  Monica Achim 
(medic),  Buzilă Sorin (manager), Popa  Adrian (ofiţer poliţie), 

Chedeleu Răzvan şi Tuduce Delia-Anca (agenţi IPJ-Bihor-serviciul de prevenire a infracţionalităţii), Tronca 
Sandu (expert IT), Bălănean Cristian (avocat), Benţe Gabriel (şofer) şi Corpaş Mădălina (cosmeticiană). 
Întâlnirile au fost interactive şi s-au desfăşurat în sălile de clasă, elevii manifestând interes în cadrul discuţiilor 
cu specialiştii. 

Iniţiatorul proiectului este directorul şcolii, prof. Marcel-Emil Sas-
Adăscăliţii, în proiect fiind implicaţi şi diriginţii claselor a XI-a: prof. 
Voicu Tatiana - clasa a XI-a A, prof. Ciupe Augustin - clasa a XI-a B, prof. 
Vlaicu Meda - clasa a XI-a C, prof. Ciorba Natalia - clasa- a XI-a D şi prof. 
Iacob Anca Gabriela - clasa a XI-a E. 

Scopul acestei activităţi extraşcolare a fost de a-i informa pe elevi 
cu privire la diverse meserii/ 
profesii şi de-a le oferi un 
ajutor în vederea orientării profesionale. 

În urma chestionarului aplicat elevilor, după întâlnirile cu 
specialiştii, s-a constatat un interes mai crescut al acestora pentru 
anumite domenii de activitate, cum ar fi Psihologia, Educaţia şi 
Dreptul, deoarece în topul preferinţelor lor s-au situat profesiile  de 
psiholog, educator şi avocat. 

prof. Natalia CIORBA 
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ț

Silaghi Oana, Burnar Carmen, Ropotean Ştefan, cls. a I-a A 

ț

Excursie la 

Arieşeni 

Primul ajutor 

Silaghi Oana, Burnar Carmen și Ropotean Ștefan, clasa a IX-a A 
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,,Adevărata prietenie se bazează numai pe fapte, pe idei, pe sentimente care 
constituie miezul de foc al omeniei.”  

 Mihai Beniuc 

Pornind de la citatul de mai sus, am hotărât ca în cadrul proiectului ,,Lumea cărților”, alături de elevii mei, din clasa pregătitoare 
B, de la Colegiul Național ,,Octavian Goga” Marghita, să invit elevii clasei pregătitoare SBS prof. Fugedy Aniko, de la Liceului 
Teoretic „Horvath Janos” din Marghita, pentru a participa la activitatea ,,În dar de 1 Martie”.  

Elevii celor două clase au realizat mărțișoare pentru: mame, bunici, prieteni și pentru expoziția de la Biblioteca Municipală 
„Ioan Munteanu”- Marghita, reprezentată de doamna directoare Atyim Lavinia, care a amenajat o expoziție de carte cu tema 
„MĂRȚIȘORUL POVEȘTILOR ROMÂNEȘTI” și totodată le-a prezentat în programul Power Point câteva date despre Ion Creangă, 
născut la 1 martie 1837, numit și „Mărțișorul  românilor”. 

O altă activitate a elevilor din clasa pregătitoare B, ce a avut loc la Liceul Teoretic „Horvath Janos” Marghita, realizată împreună 
cu clasa pregătitoare SBS prof. Fugedy Aniko, a fost  ,,ÎN DAR DE 8 MARTIE”, unde copiii au realizat: coșul cu flori, chipul 
mamei - colorare și desen pe hârtie cerată.  

Și în cadrul acestei activități doamna directoare Atyim Lavinia de la Biblioteca Municipală „Ioan 
Munteanu” Marghita, a amenajat pentru copii o expoziție de carte cu tema „O, MAMĂ, DULCE MAMĂ …” și a citit poezii dedicate 
mamelor.  

Activitatea a fost finalizată cu un scurt omagiu adresat celei care ne-a dat viață, mama. Doamna prof. Fugedy Aniko a 
acompaniat cântecele copiilor la orgă. 

Elevii s-au simțit minunat alături de prietenii lor.          

                                 
prof. înv. primar Mirela Gut 

Activitățile educative la clasa a II-a în anul școlar 2016 – 2017 
,,Iată copii, școala: izvorul fericirii și al mângâierii  sufletești: bucurați-vă de 
ea și vă luminati!”(Ion Creangă) 
Activitatea didactică este completă atunci 
când se dă importanța cuvenită atât laturii 
instructive cât și laturii educative  prin toate 
formele pe care le permite vârsta copilului și 
condițiile materiale ale familiei, ale școlii, ale 
comunitații, dar și imaginația și 
disponibilitatea profesorului. În funcție de 
forma de activitate pentru care optează, 
cadrul didactic aduce mari contribuții la 

educarea personalității copiilor: 
- lărgește orizontul de cunoaștere,  
- oferă șansa de a-și manifesta aptitudinile, 
- creează ocazii ideale pentru munca în grup, deci pentru formarea spiritului de echipă și cel competitiv, 
- conduce la petrcerea în mod plăcut a timpului liber, 
-  asigură prilej pentru a se forma deprinderi practice care îl ancorează pe copil mai 

bine în viața reală. 
Învățătoarele de la clasa a doua  au avut la comisia metodică de dezbătut și realizat  

tema Activitățile educative curriculare și extra-
curriculare. Astfel la fiecare clasă s-au desfășurat multe 
și interesante activități educative, unele pe clasă, altele 
pe comisia  metodică sau chiar pe oraș: Halloween, File 
de toamnă, Tradiții de Crăciun, Ne hrănim sănătos.  

Activități educative  interesante  s-au desfășurat și 
în săptămâna Școala altfel, activități care au menținut 
interesul elevilor pentru propunerile noastre și 
participarea a fost pe măsură. Iată imagini surprinse la 
activitățileeducative de la clasele a II-a, în acest an 
școlar. 

Prietenie 

înv. Florica CURTEAN 
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GOGA- Școala siguranței 

prin PROIECTUL NAȚIONAL 

TEDI- Școala siguranței 

Pe parcursul anului şcolar 2016 – 2017, Poliţia Română împreună cu Ministerul Educației Naţionale și 

Cercetării Științifice, în parteneriat cu firma „Tymbark Maspex” România derulează Programul Național 

,,Şcoala Siguranţei Tedi”, unul dintre cele mai ample programe educative la nivel național, care-i învață pe 

elevii de clasa întâi cum să fie în siguranță pe stradă, în drumul spre şcoală şi spre casă, precum și în perioada 

vacanțelor. 

 În acest an școlar, toți elevii claselor întâi din școala noastră participă la acest proiect național de 

anvergură, alături de colegii lor din alte 16 școli din județul Bihor. Coordonatoarele acestui proiect sunt cele 

patru învățătoare de la clasele I: Cozma Elisabeta, Lata Ileana, Molnar Gianina și Roman Laura, iar din 

cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor domnul subcomisar Iova Flaviu. 

Activităţile care s-au derulat în cadrul proiectului respectă nevoia copilului de a învăţa prin joc, aceştia 

fiind la vârsta la care înţelegerea unui mesaj trebuie însoţită de vizualizarea lui. Poliţiştii de prevenire le-au 

prezentat copiilor cum arată o trecere pentru pietoni, un indicator rutier şi le-au explicat semnificaţia semaforului 

pentru pietoni şi principalele reguli de comportament în trafic. De asemenea, copiii au vizionat filmele tematice: 

„Drumul colorat”, „Dacă ei pot, toată lumea poate. Traversaţi prin locurile marcate” (anexăm foto). Toate 

informațiile şi noutăţile legate de acest program pot fi accesate online, pe www.scoalatedi.ro. 

Tot în cadrul proiectului, în Orăşelul Copiilor din municipiul Oradea a fost organizată în luna martie, o 

expoziţie “Prietenul meu- polițistul” cu peste 160 de desene (12 din școala noastră) cu mesaje preventive, realizate 

de elevi din clasa întâi din 12 unităţi şcolare din judeţul Bihor.   

 Dintre sfaturile pe care poliţiştii le adresează celor mici, amintim: 

* Pe drum, fii atent la semnele de circulație și respectă ceea ce indică ele! Astfel, vei fi în siguranță! 

* Când mergi pe stradă, fii foarte atent! Ai deosebită grijă la traversarea străzii! 

* Traversează doar pe culoarea verde a semaforului! Culoarea roșu înseamnă STOP! Când o vezi, oprește-te și 

așteaptă culoarea verde! 

* Când urci în mașină, pune-ți întotdeauna centura de siguranță! Amintește-le și celorlalți pasageri să facă același 

lucru! Centura de siguranță îți protejează viața și sănătatea! 

* Mergând spre școală, deplasează-te întotdeauna pe trotuar, iar dacă nu este trotuar, pe marginea drumului! În 

situația în care nu există nici margine, te poți deplasa pe carosabil, însă fii foarte atent și stai cât mai aproape de 

margine! Întotdeauna mergi pe partea stângă a carosabilului! 

* De fiecare dată când te simţi în pericol, anunță mai întâi un adult despre problema pe care o ai, iar acesta va 

decide dacă este nevoie să sune la 112. 

* Joacă-te doar în locurile sigure! Nu te juca niciodată lângă șosea sau iarna pe lacul înghețat! 

* Dacă ești singur acasă, nu deschide nimănui ușa! De asemenea, nu te juca cu obiecte care te pot răni (cuţit, 

chibrit, aragaz)! 

Doamnele învățătoare  

Cozma Elisabeta, 

Lata Ileana, Molnar 

Gianina și Roman 

Laura vă urează tuturor 

o VACANȚĂ ÎN 

SIGURANȚĂ! 

 

http://www.scoalatedi.ro/
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Clasa I C la Spectacolul științific  
„A, B, C, D, Eclipsele” 

,

ț
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O altfel de şcoală 
Activităţile din săptămâna „Şcoala altfel” au fost bine-

venite după o perioadă destul de solicitantă,  atât elevii, cât şi 

noi, cadrele didactice, le-am aşteptat cu drag. 

În cadrul  proiectului  ”Petrolişti pentru o zi”, împreună cu 

elevii mei din clasa a III a C, am efectuat o vizită la OMV 

PETROM - Suplacul de Barcău.  Elevii au avut astfel ocazia de 

a afla mai multe despre resursele naturale ale pământului şi 

despre modul în care acestea sunt exploatate  atât de aproape 

de oraşul nostru. 

Vizita a început cu o lecţie 

de protecţie şi siguranţă  a muncii, 

după care a urmat o prezentare vi-

deo despre istoria expoatării ţiţeiului, cum este el extras din 

pământ, cum este prelucrat în rafinării şi ce se obţine în urma 

prelucrării acestuia. 

Cum era şi firesc, după teorie a urmat “practica”, dar nu 

înainte de a ne îmbrăca în echipamentul de protecţie specific 

petroliştilor. Echipaţi corespunzător, ne-am deplasat la un 

parc de extracţie, unde am văzut  cum se extrag ţiţeiul şi ga-

zele naturale. 

A fost o lecţie practică şi interactivă, elevii mei nu mai 

conteneau cu întrebările din ştiinţe, geografie şi chimie, lecţie 

pe care micii „petrolişti” au savurat-o  cu 

mare interes. 

        Am petrecut o zi  deosebită, în care am 

învăţat, ne-am verificat cunoştinţele, am 

aplicat ceea ce ştim, dar ne-am şi distrat. 

Asta înseamnă „Şcoala altfel”.  

         Sper că elevii mei  pot afirma că ştiu 

mai multe şi sunt mai buni. 

 prof.  înv. primar Delia TALPOS 

 

Primăvara. Culoare şi bucurie 
Primăvara, fiica cea mai tânără a bătrânului an, cea aducătoare de bucurie şi voie bună, 

a sosit şi la noi cu alaiul ei de flori, lumină şi culoare. 

Totul e învăluit în mantia de lumină a soarelui, care mângâie blând pământul şi toate 

fiinţele. Bolta albastră se oglindeşte în apele limpezi ale râurilor. Zilele sunt mai blânde şi 

mai lungi, iar nopţile mai scurte. 

Primăvara a aşternut peste tot un covor multicolor. Câmpurile şi dealurile au înverzit, 

iar livezile se pregătesc să dea în floare. În păduri, muşchiul copacilor e moale ca o pernă 

de puf, iar brazii, care abia si-au lepădat mantia de nea, privesc mândri către soare. În 

desişuri a albit floarea ghiocelului, şi un parfum uşor de toporaşi se răspândeşte la adierea 

vântului din amurg. 

Primăvara a trezit şi lunca la viaţă. Fluturii zburdă, albinele harnice îşi incep zumzetul 

dulce printre flori. Gândăceii şi cărăbuşii dorm la soare, dezgheţându-şi aripioarele şi pi-

cioruşele. Păsările călătoare par nişte vâslaşi pe marea cerului albastru. Rândunica cea ve-

selă, turturica şi sturzul ciripesc în dechiderea marelui concert al primăverii. 

        Cu mantia plină de lumină, primăvara împarte din pocalul ei tinereţe, voioşie şi cu-

loare. Să ne bucurăm toţi de acest minunat mărţişor primit in dar de la blânda primăvară. 

             Ferche David, cls. a III-a C 
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,,Istoria îşi bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se.” (Nicolae Iorga) 
Din fericire, elevii noştri nu se încadrează în categoria celor ce nu cunosc istoria. La 18 martie a avut loc, la Oradea, 

faza judeţeană a Olimpiadei de istorie, la care, 
putem spune cu mândrie, au participat si câţiva 

dintre cei mai buni elevi din colegiul nostru, atât 
din clasa a VIII-a, a IX-a, cât şi din a XI-a. 
Datorită pregătirii minuţioase a doamnei 
profesoare Sărac Florica, liceul nostru a obţinut 
rezultate deosebite, dintre care amintim: pe 
locul al doilea Tegzeş Mădălina şi Ciuperger 

Andreea, iar pe primul loc Morar Oana, toate 
eleve în clasa a IX-a C. Colega noastră Călina 
Mureşan din clasa a XI-a C a fost apreciată cu 
menţiune. 

Clasându-mă pe primul loc, am avut şansa 
de a participa la faza naţională a acestei 

olimpiade, care a avut loc la Buzău între 24-28 
aprilie. Deşi drumul a fost obositor,  experienţa 
dobândită şi distracţia  nu pot fi exprimate în 

cuvinte. Această perioadă s-a petrecut cam aşa: împreună cu colegii mei de la Oradea, însoţiţi de doamna profesoară Florica 
Sărac, am ajuns la Buzău luni dimineaţa, iar marţi am susţinut proba propriu-zisă, urmând ca abia joi la amiază să aflăm 
rezultatele. Miercuri am vizitat cele mai frumoase obiective turistice si culturale ale judeţului Buzău, printre care vulcanii 

noroioşi sau tabăra naţională de sculptură din 
apropierea Mănăstirii Ciolanu, o mănăstire veche 
cu picturi ale celebrului pictor Gh.Tătărăscu. 

Sunt foarte bucuroasă că am reuşit să obţin un 
punctaj de 84,5 puncte din 100 şi să mă clasez pe 
locul 10 din 43, obţinând astfel un premiu special. 

Sunt mândră că şi colegiul nostru a fost menţionat 
la Festivitatea de premiere care s-a desfăsurat la 
Consiliu Judeţean Buzău în prezenţa multor 
oficialităţi din Ministerul Educaţiei, din Guvernul 
României şi în prezenţa tuturor profesorilor şi a 
elevilor din toată ţara, participanţi la concurs. De 

asemenea, colegul meu de la C.N. Mihai 
Eminescu din Oradea, Biro Patrick, a obţinut un 
bine-meritat premiu II, făcând şi el onoare 
judeţului nostru la această competiţie. 

A fost cea mai frumoasă experienţă a mea de până acum! 
Morar Oana, cls. a IX-a C 

 
   Nu cu mult timp în urmă, la Cluj-Napoca s-a desfăşurat faza națională a concursului de dans ESDU 

Dance Star Romania, unde trupa Clevers din Marghita a obținut rezultate nemaipomenite, şi anume locul I 
la categoriile Urban Dance şi MTV. 

După zile lungi de dans, emoţii şi aşteptări cu sufletul la gură, alături de zeci de trupe talentate, tot trupa 
CLEVERS va reprezenta țara la 

Campionatul Mondial de Hip-Hop Star Dance din 
Croația, în perioada 22-28 mai 2017. 

Trupa Clevers este formată din elevii Colegiului 
Național “Octavian Goga”: Burnar Denisa, Iancu 
Natalia, Burnar Carmen, Mihai Manuel, Crișan 
Beatrice, Argyelan Denisa, Jacab Ariana, Florea 
Patricia, Nagy Bianka, Crișan Georgiana, Fezer 
Alexa, Indriaș David, Jolța Elena, Lata Rareș, 
Bulugean Maria, Salamon Dominic, Bozga Andrada.  

Sunt coordonați în drumul spre success de Orsi 
Gelei şi Noemi Simon.  

Îi felicităm pentru efortul depus şi le urăm mult 
succes !!! We are proud and thankful for having so 
many talents in our school! 

                 Burnar Denisa, cls. a X-a A 

La Consiliul Judeţean, după Festivitatea de premiere 

Vulcanii noroioşi, com. Berca, jud. Buzău 
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Interviu cu un campion 
Blândă, firavă, delicată... Așa pare la prima întâlnire Silvia Szentgyorgyi. Așa rămâne și la a doua 

întâlnire, pentru că, în fond, așa e ea... Cu toate acestea, părerea ta despre Silvia s-ar putea să se schimbe 
de îndată ce afli că gingașa făptură din fața ta este deținătoare a centurii albastre și dublu campioană 
mondială la Karate Shotokan.  

Silvia este elevă a colegiului nostru din toamna anului 2016, fiind acum în clasa a IX-a C. Întrucât 
tocmai s-a întors de la Campionatul Mondial de Karate Do-Shotokan din Bulgaria cu o medalie de bronz, 
am considerat oportun acest moment pentru a sta de vorbă cu ea, într-un scurt interviu pe care vi-l 
prezentăm în cele ce urmează: 
Î: Silvia, ești dublu campioană mondială la un sport puțin cam dur pentru o fată. Ce anume te-a 
determinat să îl alegi și de cât timp îl practici? 

R: Aveam vreo 12 ani când la școala noastră a venit un 
domn ce ne-a adus la cunoștință faptul că dorește să facă 
înscrieri la un curs de karate. Din prima clipă mi s-a 
părut ceva interesant. Le-am spus părinților despre 
curs, iar aceștia au fost de acord să mă înscrie pentru o 
perioadă, ca să văd pe pielea mea cum este. Am așteptat 
cu nerăbdare prima lecție. La finalul ei, eram deja 
fascinată, așa că mi-am anunțat părinții că vreau să 
practic acest sport. În primele luni, am participat la cursuri doar pentru a învăța 
tehnici de apărare; pe urmă însă, am prins gustul competițiilor și karatele a 
devenit o pasiune. Recunosc că niciodată până atunci nu mă gândisem deloc la 
acest sport. Dar timpul a trecut repede și în toamnă se vor împlini deja 4 ani de 
când îl practic. 
Î: Într-un timp atât de scurt, ai reușit să participi la numeroase campionate, atât 
în țară, cât și peste hotare. Care sunt cele mai importante premii pe care le-ai 
obținut până acum? 
R: Pentru mine, toate premiile și medaliile sunt importante: de la prima mea 
medalie de bronz câștigată la un concurs interjudețean, până la cea mai recentă, 

obținută în luna aprilie a acestui an, în Bulgaria, la Campionatul Mondial. Dacă ar fi să le enumăr, aș menționa: Medalia de Bronz la 
Campionatul Mondial de la Varna, Bulgaria, în 2017, Medalia de Bronz la Campionatul Mondial din Polonia, în 2016, apoi cele două 
medalii, una de argint și una de bronz, de la Campionatul Național de la Târgul Secuiesc. Am mai obținut o medalie de bronz la Cupa 
României și câteva alte medalii la concursurile interjudețene. 
Î. La doar 15 ani ai reușit să aduni un palmares remarcabil. Și totuși, deși 
sunt convinsă că te bucuri de aceste victorii, în spatele lor stă muncă muncă, 
efort și ambiție. Spune-ne tu ce anume presupune pregătirea pentru a deveni 
un campion mondial?  
R: Pregătirea pentru competiții este una destul de complexă. Dar dacă fac asta 
cu plăcere, ajung să nu o mai simt ca pe o povară, ci aproape ca o rutină, pe 
care aș putea să o fac oricând.  În mod normal, merg la antrenamentele de la 
sală de trei ori pe săptămână câte o oră și jumătate. Însă, înainte de competiții, 
numărul orelor petrecute la sală crește simțitor. În plus, intensific și 
antrenamentele individuale, prin care aprofundez tot ceea ce trebuie să aplic 
în competiții. Așadar, în săptămânile dinainte unei competiții merg zilnic la 
antrenamente.  
Î: Să nu uităm că, dincolo de faptul că ești un campion mondial, ești și o elevă 
foarte silitoare, cu rezultate remarcabile și la învățătură. Cum reușești să faci 
față atât de bine și pregătirii pentru școală, și pregătirii pentru competiții? 
R: Nu pot spune nici că e prea greu, dar nici că e prea ușor să mă pregătesc 
pentru două lumi diferite, și totuși, oarecum asemănătoare. Karatele a devenit 
a doua mea casă, o parte importantă din viața mea, o lume în care mă refugiez 
și mă deconectez total de lumea plină de probleme și de școală. Cu toate acestea, nu uit niciodată că sunt elevă și mă asigur că aloc 
mai mult timp școlii. În acest moment, școala reprezintă pentru mine mai mult decât karatele. Părerea mea este că școala trebuie să 
fie pe primul loc, deoarece degeaba ești cel mai bun luptător de karate dacă nu ai și cultură generală. Sportul te poate face faimos, 

dar cunoștințele sunt cele care te înalță cu adevărat, 
dându-ți o valoare care nu scade odată cu vârsta, așa cum 
se adesea se întâmplă în lumea sportului. Pe de altă parte, 
consider că ceea ce învăț practicând un sport, pot aplica 
în viața mea ca elev: autodisciplina, seriozitatea, 
rigurozitatea, puterea de concentrare. Pe termen lung, 
aceste aspecte își vor spune cuvântul în afirmarea mea ca 
om. 
Î: Silvia, ai doar 15 ani! Simți că te mai poți bucura de 
viață, că mai poți savura după bunul plac această 
perioadă a adolescenței tale? 
R: Da. Chiar dacă programul este mai încărcat decât al 
unui adolescent obișnuit, îmi rămâne timp și să îmi trăiesc 
viața. De obicei, în timpul meu liber citesc, îmi ajut 
părinții sau fratele, ies cu prietenii. Fac totul ca orice alt 
tânăr de vârsta mea. Singurele lucruri de care stau 
deoparte sunt băuturile carbogazoase, chipsurile sau alte 
mâncăruri nesănătoase. 
Î: Care sunt planurile tale de viitor? Unde te vezi peste 10 ani? 

R: Visul meu cel mai mare în ceea ce privește sportul este să ajung la Jocurile Olimpice și să îmi fac mândră țara și, logic, să și câștig... 
În ceea ce privește viața personală, aș vrea să devin polițist la criminalistică sau la rutieră. În plus, aș vrea să îmi deschid propriul 
club de karate, pentru a-i învăța și pe alții cum să ducă mai departe acest sport. Iar... peste 10 ani? Mă văd absolvind Academia de 
poliție de la București. Până atunci, sper să îmi și triplez palmaresul actual. Îmi doresc să particip la cât mai multe meciuri și 
campionate și să câștig de fiecare dată. 
Î: Este ceva ce ai dori să adaugi la finalul acestui interviu? 
R: Aș vrea să mulțumesc familiei mele care mă sprijină financiar și emoțional. Ei îmi sunt alături la fiecare meci și concurs, chiar 
dacă uneori doar cu gândul, iar alteori și fizic. Aș dori să îi mulțumesc și antrenorului meu, care m-a învățat și mă va învăța în 
continuare să devin un adevărat campion. Și, nu în ultimul rând, nu am cum să uit de ei, aș vrea să le mulțumesc doamnei diriginte 
și colegilor de clasă pentru toate încurajările pe care mi le oferă.  

Îi mulțumim Silviei pentru interviul acordat. Îi urăm mult succes în continuare și... la cât mai multe medalii! 
Interviu realizat de prof. Manuela BÂRZA  



- 10 - 
 

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 
LIMBA ROMÂNÃ 
Prof. POPESCU ILEANA 
Olimpiada de limba si literatura românã, faza 
jude eanã 
Premiul I: Mãrcut Gabriel VI D, calificat la faza 
na ionalã 
Premiul III: Muresan Cãlina, XI C 
Olimpiada de lingvisticã, faza jude eanã 
Locul II: Pop Sorana, XI B, calificatã la faza na ionalã   
Olimpiada Lectura ca abilitate de via ã, faza 
jude eanã 
Locul III: Braia Iulia, IX B 
 
Prof. BULE SANDA 
Olimpiada de limba si literatura românã, faza 
judeţeanã: 
Locul II: Stoianovici Sorana, V A, si participare la 
etapa na ionalã a Concursului de lecturã si 
interpretare trans curricularã Ionel 
Teodoreanu, Iasi 
 
Prof. IUHAS MARGARETA 
Olimpiada de limba si literatura românã, faza 
jude eană: 
Menţiune:  Bistran Larisa, XII B 
Olimpiada Lectura ca abilitate de viatã, faza 
jude eană: 
Men iune: Socaciu Andrei, VI C 
Concursul regional de creație LITERATUR@ 
LASÃ-NE SÃ TE CITIM! 
Sec iunea Poezie: 
Premiul III: Oros Carina, XII B 
Sectiunea Eseu: 
Premiul I: Demeter Diana Andrada, XII B 
Premiul II: Hiris Carmen, XC 
 
MATEMATICĂ 
Prof URSAN RODICA 
Olimpiada de matematicã, faza jude eanã: 
Men iune: Faragãu Iulia, V B 
Concursul de matematicã aplicatã A. Haimovici, faza 
jude eanã: 
Men iune: Sipos Iarina, XI B 
Concursul memorial Betuker Janos: 
Premiul I: Faragãu Iulia, V B; Rulea Bogdan, VIII B; 
Chisãli ã Paula, XI B 
Premiul II: Dusko Maria, V B; Pasca Tania, XI B 
Premiul III: Sipos Iarina, XI B 
 
Prof. TURC FLORENTINA 
Olimpiada de matematicã, faza jude eanã:  
Men iune: Pop Raul Alex, V A 
 
Prof. VOICU TATIANA 
Concursul memorial Betucker Janos: 
Locul III: Chira George, X A 
 
Prof. TIMAR ALINA 
Concursul memorial Betuker Janos: 
Premiul II: Mãrcus Alex, VI D 
 
LIMBI MODERNE 
Prof. SÂRB LIANA 
Olimpiada de limba englezã, faza jude eanã: 
Men iune: Pop Gabriel, VIII C 
Concursul English My Love, noiembrie 2016: 
Premiul I Na ional: Gross Maria-III B, Mãrcu  
Gabriel, Bocra Rãzvan-VI D 
Premiul II Na ional: Kovacs Miriam, Santa Dariana-III B, 
Pop Raul, Popescu Alexandra, Pop Roland-V A, Florea Patricia, 
Demeter Roxana, Isãilã Cristina-VI A, Mãrcus Alex, Pernea Alex, 
Sfechis David-VI D, Zaharia Diana-VII A 
Premiul III Na ional: Pop Kevin, Hebristean Daria-III B, 
Romocea Rãzvan-VI A, Vad Patricia, Benţe Sorana-VI D, Grama Carina, 
Sandor Ruxandra, Labãu Raluca, Mãrculescu Patrick-VII A 
Concursul English My Love, mai 2017: 
Premiul I Na ional: Sarca Daniel-III D, Pop  Raul-V A, 
Florea Patricia-VI A, Bocra Rãzvan-VI D, Pop Gabriel-VIII C 
Premiul II Na ional: Pop Kevin, Gross Maria, Kovacs 
Miriam-III B, Ciarnãu Ştefania-IV A, Gal Alex, Isãilã 
Cristina-VI A, Mãrcus Alex, Pernea Alex, Mãrcu  Gabriel-
VI D, Zaharia Diana- VII A 
Premiul III Na ional: Fritea Paul-IV A, Ciora Darius, 
Or an Raul, Popescu Alexandra, Ciarnãu Mara-V A, 
Bubui Beniamin, Romocea Rãzvan-VI A 
Premiul I, nivel de şcoalã: Lazãr Cristina-IV B, 
Salamon Otto-V A 
Olimpiada „Tinerii dezbat”, etapa jude eanã: 
Men iune: echipajul format din Demeter Diana, XII B, 
Puscas Cãtãlin, Orbai Sergiu, XII C 
 
Prof. POP CLAUDIA 
Olimpiada de limba englezã, faza jude eanã: 
Premiul II:  Orbai Sergiu, XII C 
 
Prof. VLAICU MEDA 
Olimpiada de limba engleză, faza jude eană: 
Men iune: Soos Sabina, Ropotean Stefan, Har Adrian, 
IX A 
 
Prof. DUTKAS CRISTINA 
Olimpiada de limba englezã, faza jude eanã: 
Premiul II: Ben e Eric, VIII B 
Men iune: Maghiar Maya, VIII B 
 
Prof. STRAVA IOANA 
Olimpiada de limba englezã, faza jude eanã: 

Men iune: Por an Antonia-VII B  
Concursul English My Love, noiembrie 2016: 
Premiul I Na ional: Lozoc Flaviu, Cozma Bogdan-III 
A, Feher Kristina-VIII B, Haiduc Anesa-VII B, Csilik Akos 
– VI B 
Premiul II Na ional: Har Cãtãlin – VI B, Por an 
Antonia – VII B, Blasko Sebastian – VII B 
Premiul III Na ional: Nistor Maria, Verzes Sorana – VIII A 
Concursul English My Love, mai 2017: 
Premiul I Na ional: Cozma Bogdan, Lozoc Flaviu – III A 
Premiul II Na ional: Duszko Ioana, Puscas Bogdan, 
Socaciu Andrei-III A, Arba Sara-VI C 
Premiul III Na ional: Mihail Larisa, Csilik Akos-VI B, 
Demian Andreea, Blasko Sebastian – VII B 
 
Prof. SARCA-CRISAN RALUCA 
Concursul English My Love, noiembrie 2016: 
Premiul I Na ional Aciu Cristian, Şipos Dragos, 
Crisan Raissa, Arvinte Denisa, Cosma Natanael, Sabo 
Iosua-III D, Bozga Cristian-V C 
Premiul II Na ional: Curtui Anarela, V C 
Premiul III Na ional: Lazãr Bianca, Timbuli Darius, 
Horvath Anita, Miron Luca-V C 
 
Prof. ASÃVOAIEI CARMEN 
Concursul na ional Protégez la Nature, faza 
na ionalã: 
Men iune: Petrus Alexandra, Silaghi Diana, cls. a VIII-a A 
Concursul scolar na ional Prietenii limbii 
franceze: 
Men iune: Boldis Bianca, Pop Adelina Lorena-VIII C 
 
FIZICÃ 
Prof. DRAGOMIR CRISTIAN 
Olimpiada de fizicã faza jude eanã: 
Locul III: Bojodi Alex, X A 
 
ISTORIE 
Prof. SÃRAC FLORICA 
Olimpiada de istorie, faza jude eanã: 
Premiul I: Morar Ioana Stefania, IX C, calificare la 
faza na ionalã  
Premiul II: Ciuperger Andreea, Tegzes Mãdãlina-IX C 
Men iune: Muresan Cãlina-XI C 
Olimpiada de istorie, faza na ionalã: 
Premiu special, 85p: Morar Ioana Stefania, IX C 
Concursul de Comunicãri stiinţifice destinat 
elevilor din Învãţãmântul liceal-Geografie, faza 
jude eanã: 
Locul I: Bacter Florica Georgiana, calificare la 
etapa na ionalã, iulie, Sf. Gheorghe, Covasna. 
Concursul Na ional Cãlãtori prin Istorie, faza 
jude eanã, proba teoreticã: 
Locul I: Duszko Maria, V B, calificare la faza 
na ionalã. 
Concursul Na ional Cãlãtori prin Istorie, faza 
na ionalã, proba teoreticã: 
Men iune: Duszko Maria, V B 
 
Prof. SÃRAC NICOLAE 
Concursul Na ional Cãlãtori prin Istorie, faza 
jude eanã, proba teoreticã: 
Men iune: Salamon Otto 
Concursul Na ional Cãlãtori prin Istorie, faza 
jude eanã, proba practicã, sec iunea Prezentare 
PowerPoint: 
Locul I: Stoianovici Sorana, Ciora Darius, V A, 
calificare la etapa na ionalã. 
 
GEOGRAFIE 
Prof. CIUCIU ADRIAN-CÃLIN 
Olimpiada de geografie, faza jude eanã 
Men iune: Nagy Maria Veronica Nina, Szentgyorgy 
Silvia Anamaria, IX C 
 
RELIGIE 
Prof. PRAHANCA LUMINITA 
Olimpiada de Religie, faza jude eanã: 
Sabou Georgiana, VI C 
Concursul interjude ean Crestinul acasã, la 
scoalã, în Bisericã si în comunitate 

• Sectiune desene si colaje: 
Pascu Ariana,cls I B - premiul I 
Cserei Maia , cls I B - premiul II 
Ferenţi Amena, cls. II C - premiul III 

• Creatie literarã, versuri:  
Sandor George, cls IV C - premiul I 

• Creatie literarã, prozã: 
Kovacs Miriam, cls III B - premiul I 
Socaciu Andrei, cls VI C - premiu de creativitate 

• Creatie plasticã: 
Biro Alex, cls. IV B- premiul I 
Mal Daria, cls IV A- men iune 
Concursul jude ean Nasterea Domnului, popas 
duhovnicesc 

• icoane pe sticlã: 
Rebeles Riana , cls IV A-premiul II 
Ciarnãu Ştefania, cls IV A- premiul III 
Filip Teofana, cls IV A- men iune 
Pop Georgiana, cls IV C- men iune 
 
EDUCATIE TEHNOLOGICĂ 
Prof. AFLOAREI MARIA 
Olimpiada de Educa ie Tehnologicã, faza 
judeţeanã: 
Locul II: Boldis Bianca, VIII C 

Concursul Cu via a mea apãr via a, faza 
jude eanã: 
Locul I, calificare la faza na ionalã: echipajul 
format din Achim Mihai-V B, Achim Adrian, Chis 
Gabriel, Vlaic Mirel-VII A 
 
EDUCATIE FIZICÃ SI SPORT 
Prof. CIUPE AUGUSTIN 
Olimpiada Na ionalã a Sportului Scolar, sah: 
Premiul I: Teţ Stefania, XI A 
Campionatul Naţional Scolar de sah Elisabeta 
Polihroniade, faza jude eanã, echipe liceu: 
Locul I: Te  Andreea, Sarca Adrian-XI A, Hodosi Attila, 
Ropotean Stefan, Har Adrian-IX A; participare la faza 
naţionalã 10-13.06.2017 la Olãnesti (Vâlcea) 
 
Prof. RULEA LUCIAN 
Cupa Tymbark la fotbal, faza jude eanã, Beius: 
Locul I: echipa claselor V-VI 
Cupa Tymbark la fotbal, faza zonalã, Zalãu: 
Locul III: echipa claselor V-VI: Ceresan Valentin, Buboi 
Bogdan, Cheregi Adrian, Jarca Raul-V D; Bubui Cristian, 
Clopce Daniel, Balasz Janos-VI A; Har Cãtãlin, VI B; Gal Luca, 
Duma Bogdan-VI C; Farcas Rares, Marosan Adrian-VI D 
Olimpiada Gimnaziilor, clasele V-VIII, faza 
jude eanã, Oradea: 
Locul I: echipa claselor V-VIII 
Olimpiada Gimnaziilor, clasele V-VIII, faza 
zonalã, Satu Mare: 
Locul IV: echipa claselor V-VIII: Gal Luca, Farcas 
Rareș-VI C; Debreczeni Denis, Holhoș Denis-VII D; 
Marina Darius, Șerban Cristian-VIII A; Iuhas Raul, Kiss 
Beniamin-VIII B; Schipko Alexandru, Zglibuț Paul, 
Holhos Darius-VIII D 
 
Prof. TURC MARIUS 
Cupa Tymbark la fotbal, faza jude eanã: 
Locul II: echipa claselor I-IV 
Olimpiada Na ionalã a Sportului Scolar, fotbal 
primar bãie i, faza jude eanã: 
Locul I: echipa claselor I-IV 
Participare la faza jude eanã fotbal liceu Cupa Coca 
Cola a liceelor 
Olimpiada Na ionalã a Sportului Scolar, fotbal 
primar bãie i, faza interjude eanã: 
Locul III: echipa claselor I-IV 
 
CLASA PREGÃTITOARE 
Înv. MOCA LAURA, cls. preg. A: 
Concursul Micii exploratori, aprilie 2017: 
Premiul I: Boros David Marinel, Chis Darian Luca, Haias 
Alex Cornel, Hodorog Luca Mihai, Kovacs David Ștefan, 
Maghiari Denis Ștefan, Maior Matias, Mal Daria Maria, 
Moca Cristian, Pop Alex Ionu , Pop David Cosmin, Purdea 
Andrei, Stefanovici David, Varodi Stefania Maria, 
Somogyi Krisztofer 
Premiul II: Stoenescu Alexandra Valentina 
Premiul III: Ciuciu Ianis Rares, Grama Cãtãlin 
Menţiune: Bratis Leonard Mario 
 
Înv. GUT MIRELA, cls. preg. B: 
Concursul EuroJunior, etapa I, nov. 2016: 
Premiul I Na ional, Medalie de aur, 103p: Bui ã 
Anda-Laura, Cheregi Darius, Gal Denis-Alex, Gyorgy Kevin-
Luca, Ile Ana, Li -Demian  George-Darian, Nistor Bianca-Maria, 
Or an  Darian, Pere  Stefania-Maria, Puris Larisa-Daniela, Sabo 
Genoveva, Scurt Ianis-George, Tabacu Şerban-Ilie, 
Tusinovschi Natalia-Andreea, Vedinas Raul-Marian, Zaha  
Alexandra 
Premiul II Na ional, Medalie de argint, 102p: 
Nagy Eduard-Sebastian, Zah Lorena-Estera 
Premiul III Na ional, Medalie de bronz, 101p: 
Cosma Stefan-Petru 
Concursul Comper-Comunicare etapa I 
Premiul I Jude ean: Budai  Bogdan-Alexandru, Bui ã  
Anda-Laura, Cosma  Stefan-Petru, Cotrãu  Anastasia, Gyorgy  
Kevin-Luca, Ile  Ana, Li -Demian  George-Darian, Nistor  
Bianca-Maria, Or an  Darian, Pere  Stefania-Maria, Puris 
Larisa-Daniela, Scurt  Ianis-George, Tabacu  Serban-Ilie, 
Tusinovschi  Natalia-Andreea, Vedinas  Raul-Marian, Zaha  
Alexandra 
Premiul II Jude ean: Achim-Popa  Stefan-Andrei, 
Cheregi  Darius, Gal  Denis-Alex, Molnar  Gabriana-Alexia- 
Maria, Oros  Ayana, Sabo  Genoveva  
Premiul III Jude ean: Nagy  Eduard-Sebastian, Zah  
Lorena-Estera 
Concursul Comper-Comunicare etapa II 
Premiul I Jude ean: Bui ã Anda-Laura, Cheregi  Darius, 
Cotrãu Anastasia, Gyorgy Kevin-Luca, Ile Ana, Li -Demian 
George-Darian, Nagy Eduard-Sebastian, Nistor Bianca-Maria, 
Oros Ayana, Or an Darian, Pere  Stefania-Maria, Tabacu  
Serban-Ilie, Tusinovschi Natalia-Andreea, Vedinas Raul-
Marian, Zaha  Alexandra 
Premiul II Jude ean: Budai  Bogdan-Alexandru, Puris  
Larisa-Daniela, Sabo  Genoveva, Scurt  Ianis-George 
Premiul III Jude ean: Gal Denis-Alex, Molnar  
Gabriana-Alexia-Maria 
Men iune: Cosma  Ştefan-Petru, Zah  Lorena-Estera 
Concursul Comper-Matematicã, etapa I 
Premiul I Jude ean: Achim-Popa  Stefan-Andrei, 
Bui ã Anda-Laura, Cosma Ştefan-Petru, Cotrãu  
Anastasia, Gal  Denis-Alex, Gyorgy  Kevin-Luca, Ile  Ana, 
Li -Demian  George-Darian, Nistor  Bianca-Maria, Oros  
Ayana, Or an  Darian, Puris  Larisa-Daniela, Tabacu  
Serban-Ilie, Vedinas  Raul-Marian, Zaha  Alexandra 
Premiul II Jude ean: Budai Bogdan-Alexandru, 
Molnar Gabriana-Alexia-Maria, Nagy Eduard-Sebastian, 

Pere  Stefania-Maria, Sabo  Genoveva, Scurt Ianis-
George, Tusinovschi  Natalia-Andreea 
Premiul III Jude ean: Zah Lorena-Estera 
Concursul Comper-Matematicã, etapa II 
Premiul I Jude ean: Budai  Bogdan-Alexandru, Bui ã  
Anda-Laura, Cosma Stefan-Petru, Cotrãu Anastasia, 
Gyorgy  Kevin-Luca, Ile  Ana, Li -Demian  George-Darian, 
Nagy Eduard-Sebastian, Nistor  Bianca-Maria, Oros  
Ayana, Or an Darian, Pere  Stefania-Maria, Puris  Larisa-
Daniela, Scurt Ianis-George, Tabacu Serban-Ilie, Vedinas 
Raul-Marian, Zah Lorena-Estera, Zaha Alexandra 
Premiul II Jude ean: Cheregi  Darius, Sabo Genoveva, 
Tusinovschi  Natalia-Andreea 
Premiul III Jude ean: Gal  Denis-Alex, Molnar 
Gabriana-Alexia-Maria 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa I, nov. 2016: 
Premiul I: Bui ã Anda-Laura, Cheregi Darius, Cosma Stefan-
Petru, Cotrãu Anastasia, Gal  Denis-Alex, Gyorgy Kevin-Luca, 
Ile Ana, Li -Demian George-Darian, Molnar Gabriana-Alexia-
Maria, Nagy Eduard-Sebastian, Nistor Bianca-Maria, Or an 
Darian, Pere  Stefania-Maria, Puris Larisa-Daniela, Sabo 
Genoveva, Scurt Ianis-George, Tabacu Şerban-Ilie, 
Tusinovschi Natalia-Andreea, Vedinas Raul-Marian, Zah 
Lorena-Estera, Zaha  Alexandra 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa a II-a, feb. 
2017: 
Premiul I: Achim-Popa Stefan-Andrei, Budai Bogdan-
Alexandru, Bui ã Anda-Laura, Cheregi  Darius, Cosma  Stefan-
Petru, Cotrãu  Anastasia, Gal Denis-Alex, Gyorgy  Kevin-Luca, 
Ile Ana, Li -Demian George-Darian, Nagy Eduard-Sebastian, 
Nistor Bianca-Maria, Oros Ayana, Or an Darian, Pere  Stefania-
Maria, Puris Larisa-Daniela, Scurt Ianis-George, Tabacu 
Serban-Ilie, Tusinovschi Natalia-Andreea, Vedinas Raul-
Marian, Zah  Lorena-Estera, Zaha Alexandra 
Premiul II: Molnar  Gabriana-Alexia-Maria 
Concursul ”Micii exploratori” 2017 
Premiul I: Budai  Bogdan-Alexandru, Cosma Stefan-
Petru, Cotrãu Anastasia, Gyorgy Kevin-Luca, Ile Ana, Li -
Demian George-Darian, Nistor  Bianca-Maria, Oros Ayana, 
Pere  Stefania-Maria, Puris Larisa-Daniela, Tabacu 
Serban-Ilie, Zaha Alexandra  
Premiul II: Bui ã Anda-Laura, Or an Darian, 
Tusinovschi Natalia-Andreea  
 
Înv. TOMUTA RAMONA, cls. preg. C 
Concursul EuroJunior, etapa I, nov. 2016: 
Premiul I Na ional, Medalie de aur, 103p: Ciarnãu 
Luana, Hosu Alina, Lozoc Teodora, Oros Ionu , Puscas 
Mihnea, Sugar Iulia, Suiogan William 
Concursul ”Micii exploratori” 2017 
Premiul I: Hosu Alina, Suiogan William 
Premiul III: Sugar Iulia, Crãciun Bianca, Ciarnãu Luana, 
Lozoc Teodora, Pafciuga Alexander 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa I, nov. 
2016: 
Premiul I: Ben e Tudor, Bozga Flaviu, Cadar Luca, Ciarnãu 
Luana, Hosu Alina, Kata Luca, Lozoc Teodora, Oros Ionu , 
Pafciuga Alexander, Pirici Erik, Pop Alexandru, Pugna Ariana, 
Puscas Mihnea, Silaghi Paula, Soltesz Dominik, Suciu Andrei, 
Sugar Iulia, Suiogan William, Suiugan Giulia, Zaha Dragos 
Premiul II: Bunicãu Matia, Cãrãmizaru Rebeca, Crăciun 
Bianca 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa a II-a, 
feb. 2017: 
Premiul I: Ben e Tudor, Bunicãu Matia, Cãrãmizaru 
Rebeca, Ciarnãu Luana, Crãciun Bianca, Hosu Alina, Kata 
Luca, Lozoc Teodora, Pafciuga Alexander, Pirici Erik, 
Pop Nicolae  Alex, Pugna Ariana, Puscas Mihnea, Suciu 
Andrei, Sugar Iulia, Suiogan William, Zaha Dragos 
Premiul II: Cadar Luca, Silaghi Paula, Suiugan Giulia 
 
CLASA I 
Înv. FRENT ILEANA, cls. I A 
Concursul ”Micii exploratori” 2017 
Premiul I: Csengeri Maria, Delistean Ariana, Dobos 
Vivien, Feher Andrea, Kozen Deniz, Lozoc Vanessa, Mal 
Otilia, Muresan Iulia, Noge Adonis, Romascu Anastasia, 
Tîrnovean Cristian, Varga Natalia, Vãsãlie Miriam 
Premiul II: Bozga Andrei,  Moka Renata, Sãcãlus 
Alexandra 
Concursul ”Amintiri din copilãrie” – etapa I nov. 2016: 
Premiul I: Dobos Vivien, Feher Andrea, Mal Otilia, 
Muresan Iulia, Noge Adonis, Varga Natalia, Vãsãlie 
Miriam. 
Premiul II: Csengeri Maria, Lozoc Vanessa, Romascu 
Anastasia. 
Premiul III: Delistean Ariana, Tîrnovean Cristian. 
Men iune: Csiszer Rãzvan, Pavel Ionu , Serban 
Adrian. 
Concursul ”Amintiri din copilãrie” – etapa II 
2017: 
Premiul I: Lozoc Vanessa, Muresan Iulia, Noge Adonis. 
Premiul II: Moka Renata, Tîrnovean Cristian, Vãsãlie 
Miriam, Delistean Ariana. 
Premiul III: Dobos Vivien, Feher Andrea, Kozen Deniz, 
Mal Otilia, Romascu Anastasia, Varga Natalia. 
Men iune: Pavel Ionu  
 
Înv. MOLNAR GIANINA, cls. I B 
Concursul Amintiri din copilãrie 
Premiul I:  Barothy Mark, Bencheu Oana, Cadar Iulia, 
Ciarnãu Sânziana, Chereji Carmina, Cserei Maia, Dragos 
Denis, Dumitrescu Bianca, Dutkas Sofia-Odette, Fritea 
Luca, Iuhas Regina, Somoghi Eduard, Pascu Ariana, 
Suciu Diana, Suciu Oana, Timos Denisa, Mellen Paul 
Patrick, Szantovan Raluca 
Premiul II:   Bãliban Ileana, Mag Rares, Rus Iulia 
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Premiul III:  Socaciu Luca, Tomule Raul, Tincãu Andrei 
Concursul Micii exploratori, aprilie 2017: 
Premiul I:  Barothy Mark, Bãliban Ileana, Bencheu Oana, 
Cadar Iulia, Ciarnãu Sânziana, Cserei Maia, Dragos Denis, 
Dumitrescu Bianca, Dutkas Sofia-Odette, Fritea Luca, Somoghi 
Eduard, Pascu Ariana,  Suciu Diana, Suciu Oana, Mellen Paul 
Patrick, Szantovan Raluca 
Premiul III:  Chereji Carmina, Iuhas Regina, Timos 
Denisa, Tomule Raul 
Concursul Comper-Comunicare, etapa II, martie 
2017: 
Premiul I :  Barothy Mark, Bãliban Ileana, Bencheu 
Oana, Ciarnãu Sânziana, Cserei Maia, Dragos Denis, 
Dumitrescu Bianca, Dutkas Sofia-Odette, Fritea Luca, 
Iuhas Regina, Somoghi Eduard, Pascu Ariana,  Suciu 
Diana, Suciu Oana, Mellen Paul Patrick, Szantovan 
Raluca 
Premiul II:   Cadar Iulia, Chereji Carmina, Mag Rares, 
Rus Iulia, Suciu Diana, Timos Denisa 
Premiul III:  Tomule Raul 
Concursul Comper, Matematicã, aprilie 2017: 
Premiul I:  Barothy Mark, Bencheu Oana, Cadar Iulia, 
Chereji Carmina, Ciarnãu Sânziana, Cserei Maia, Dragos 
Denis, Dutkas Sofia-Odette, Fritea Luca, Somoghi 
Eduard, Pascu Ariana,  Suciu Diana, Suciu Oana, Mellen 
Paul Patrick, Rus Iulia, Szantovan Raluca,Tomule Raul 
Premiul II: Bãliban Ileana, Dumitrescu Bianca, Iuhas 
Regina, Mag Rares, Pascu Ariana 
Premiul III : Socaciu Luca, Tincãu Andrei 
 
Înv. COZMA ELISABETA, cls. I C 
Concursul Amintiri din copilãrie 
Premiul I: Argyelan Gabriel, Buse Mihai, Chisãli ã 
Diana, Dat Denis, Demeter Rares, Durnea Sofia, Gules 
Andrei, Hercu  Nicolas, Kotlar Tamas, Lazãr Eduard, 
Maghiar Manuel, Orsan Mihnea, Palkovics Karina, Petricã 
Patricia, Sãrac Ionu  Andrei, Silaghi Isabela, Silaghi 
Karina, Zoldesi Evelyn 
Premiul II: Gheorghiu Eduard, Holhos Alexia, Purdea 
Riana, Silaghi Raisa  
Premiul III: Blidãrean David, Csokmai Matei, Sãlãjan 
Ioana  
Concursul Micii exploratori, aprilie 2017: 
Premiul I: Argyelan Gabriel, Buse Mihai, Dat Denis, 
Durnea Sofia, Gheorghiu Eduard, Gules Andrei, Kotlar 
Tamas, Lazar Eduard, Maghiar Manuel, Orsan Mihnea, 
Petricã Patricia, Purdea Riana, Sãrac Ionu , Silaghi 
Isabela, Silaghi Karina, Silaghi Raisa, Zoldesi Evelyn 
Premiul III: Blidãrean David, Chisãli ã Diana, Csokmai 
Matei, Demeter Rares, Hercu  Nicolas, Palkovics Carina,  
Mențiune: Holhos Alexia 
Concursul Comper-Comunicare, etapa II, martie 
2017: 
Premiul I: Argyelan Gabriel, Buse Mihai, Chisãli ã 
Diana, Dat Denis, Durnea Sofia, Gules Andrei, Hercu  
Nicolas, Lazãr Eduard, Maghiar Manuel, Orsan Mihnea, 
Petricã Patricia, Purdea Riana, Sãrac Ionu , Silaghi 
Isabela, Silaghi Karina, Silaghi Raisa, Demeter Rares, 
Kotlar Tamas, Palkovics Carina, Zoldesi Evelyn 
Premiul II: Blidãrean David, Csokmai Matei, 
Gheorghiu Eduard, Holhos Alexia 
Concursul Comper, Matematicã, aprilie 2017: 
Premiul I: Argyelan Gabriel, Buse Mihai, Chisãli ã 
Diana, Dat Denis, Durnea Sofia, Gules Andrei, Kotlar 
Tamas, Lazãr Eduard, Maghiar Manuel, Orsan Mihnea, 
Petricã Patricia, Sãrac Ionu , Silaghi Isabela, Silaghi 
Karina, Silaghi Raisa, Demeter Rares, Palkovics Carina, 
Purdea Riana 
Premiul al II-lea: Blidãrean David, Hercu  Nicolas, 
Zoldesi Evelyn, Csokmai Matei, Gheorghiu Eduard, 
Holhos Alexia 
  
Înv. ROMAN LAURA, cls. I D 
Amintiri din copilãrie, etapa I, nov. 2016: 
Premiul I, medalie de aur, 100 p: Laza Cezar, 
Dimulescu Ana Maria, Faur Codrin, Veljkovic Marcel 
Premiul II, medalie de argint, 98p: Haias Cãtãlin, 
Hanga Alexandru, Mihu  Andra, Purdea Romina, Rostas 
Daniel, Tatar Dominik 
Premiul III, medalie de bronz, 96p: Ivan Bogdan 
Diana, Moronga Lucia, Nica Andreea, Galer Marco, 
Spãtariu Gabriel, Vad Cristian 
Men iune, 94p: Pamfiloiu Andreea, Pînzaru Amalia, 
Pantea Beniamin, 92p: Mihail Andrei, 90p: Cojocariu 
Melania 
Micii exploratori, aprilie 2017: 
Premiul I: Faur Codrin, Galer Marco, Haias Cãtãlin, 
Hanga Alexandru, Ivan Bogdana Diana, Laza Cezar, 
Mihu  Andra, Nica Andreea, Vad Cristian 
Premiul II: Pînzaru Amalia, Ponici Beniamin 
Premiul III: Purdea Romina, Veljkovic Marcel 
Men iune: Cojocaru Kapitan Melania, Dimulescu Ana 
Maria, Pamfiloiu Andreea 
Comper, Limba românã, martie 2017: 
Premiul I, 100 p: Pînzaru Amalia, Galer Marco, Faur 
Codrin, Nica Andreea, Haias Cãtãlin, Mihu  Andra, Laza Cezar; 
95p: Ivan Bogdan Diana, Hanga Alexandru, Tatar 
Dominik, Spãtariu Gabriel 
Premiul II, 90p: Purdea Romina, Vad Cristian, Ponici 
Beniamin, Dimulescu Ana Maria, Cojocariu Kapitan 
Melania 
85p: Velijkovic Marcel, Rostas Daniel, Pamfiloiu 
Andreea 
Premiul III, 80p: Pantea Beniamin, Robotin Leea, 
Moronga Lucia 
Concursul Comper,  Matematicã, aprilie 2017: 
Premiul I, 100 p: Vad Cristian, Galer Marco, Faur 
Codrin, Nica Andreea, Haias Cãtãlin, Ivan Bogdana 
Diana, Mihu  Andra, Laza Cezar 

95p: Purdea Romina, Hanga Alexandru 
Premiul II, 90p: Ponici Beniamin, Tatar Dominik, 
Veljkovic Marcel, Spãtariu Gabriel 
85p: Rostas Daniel 
Premiul III, 80p: Pantea Beniamin, Robotin Leea, 
Pamfiloiu Andreea’ 
 
75p: Dimulescu Ana Maria, Cojocaru Kapitan Melania 
Men iune, 70p: Moronga Lucia 
CLASA A II-A 
Înv. CURTEAN FLORICA, cls. a II-a A: 
Amintiri din copilãrie, etapa I, nov.2016: 
Premiul II, medalie de argint, 98p: Jurcsik Diana 
Premiul III, medalie de bronz, 96p: Ciarnãu 
Bogdan 
Men iune, 92p: Buboi Cristian, Cosarcã Robert, Duca  
Anastasia, Puiu Darius, Timar Raul 
90p: Bistran Alex 
Amintiri din copilãrie, etapa a II-a, feb. 2017: 
Premiul I, medalie de aur, 100p: Bistran Alex, 
Buboi Cristian, Ciarnãu Bogdan, Jurcsik Diana, Puiu 
Darius 
Premiul II, medalie de argint, 98p: Cosarcã 
Robert, Nasta Gabriel, Pirici Éclair, Pop Cãtãlin 
Men iune, 94p: Nasta Marian, Puscas Bogdan  
EuroJunior, etapa I, nov. 2016: 
Premiul I Na ional, Medalie de aur, 103p: 
Ciarnãu Bogdan, Jurcsik Diana, Puiu Darius 
Premiul II Naţional, Medalie de argint, 102p: 
Albu Alex 
Premiul III Na ional, Medalie de bronz, 101p: 
Bistran Alex, Buboi Cristian, Nasta Gabriel, Pop Cãtãlin 
Concursul Comper, Limba românã, martie 
2017: 
Premiul I, 100p: Bistran Alex, Buboi Cristian, Ciarnãu 
Bogdan, Duca Anastasia, Jurcsik Diana, Mioc Cristina, 
Pirici Éclair, Puiu Darius; 95p: Cosarcã Robert, Iuhas 
Florin, Nasta Gabriel, Pop Cãtãlin 
Premiul II, 90p: Puscas Bogdan; 85p: Kozma 
Valentino, Lerin iu Lara 
Concursul Comper,  Matematicã, aprilie 2017: 
Premiul I, 100p: Bistran Alex, Buboi Cristian, Ciarnãu 
Bogdan, Duca Anastasia, Cosarcã Robert; 95p: Mioc 
Cristina, Pop Cãtãlin 
Premiul II, 90p: Puiu Darius, Nasta Gabriel; 85p: 
Iuhas Florin, Ilies  Cãtãlin 
Premiul III, 80p: Pirici Éclair 
 
Înv. JURCSIK DIANA, cls. a II-a B: 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa I, nov. 2016: 
Premiul II, medalie de argint, 98p: Bârza Cezar, 
Gorde Rares, Pop Mara, Sarca Raul, Susan Patrisia, 
Szabo Daria 
Premiul III, medalie de bronz, 96p: Chis Rares, 
Racz Kenia 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa a II-a, 
feb. 2017: 
Premiul I, medalie de aur, 100p: Bârza Cezar, Bârza 
Lea, Bozga Rãzvan, Chis Rares, Filip Dominic, Molnar Briana, 
Polik Kevin, Polik Krisztofer, Pop Mara, Racz Kenia, Sabãu 
Bogdan, Sarca Raul, Susan Patricia, Szabo Daria  
Premiul II, medalie de argint, 98p: Dobozi 
Casandra, Gorde Rares, Suciu Ioan 
Premiul III, medalie de bronz, 96p: Horvath 
Nikolett; 92p: Pantis Alesia, Timbuli Mario 
Concursul EuroJunior, etapa I, nov. 2016: 
Premiul I Na ional, Medalie de aur, 103p: Bârza 
Cezar, Chis Rares, Gorde Rares, Molnar Briana, Pop Mara 
Premiul III Na ional, Medalie de bronz, 101p: 
Szabo Daria 
Concursul Comunicare.ortografie, aprilie 2017: 
Bârza Cezar, 89p; Bârza Lea, 83p; Bozga Rãzvan, 85p; 
Filip Dominic, 72p; Giarca Irina, 76p; Horvath Nicolett, 
85p; Molnar Briana, 80p; Pantis Alesia, 88,5p; Pop 
Mara, 94p; Sabãu Bogdan, 82p; Sarca Raul, 88,5p; Suciu 
Ioan,  83p 
Concursul Fii inteligent la... matematicã, aprilie 
2017: Bârza Cezar, Bozga Rãzvan, Filip Dominic, Polik 
Kevin, Polik Krisztofer, Sarca Raul, 100p; Giarca Irina, 
96p; Pop Mara, 95p; Bârza Lea, Sabãu Bogdan, 90p; 
Molnar Briana, 89p; Horvath Nicolett, 83p; Pantis 
Alesia, 64p 
Concursul Micii exploratori, aprilie 2017: 
100p: Molnar Briana, Polik Kevin, Polik Krisztofer, 
Sabãu Bogdan, Pop Mara, Giarca Irina, Sarca Raul, 
Bozga Rãzvan, Bârza Cezar, Filip Dominic; 90p: Bârza 
Lea; 83p: Horvat Nikolett, Pantis Alesia 
 
Înv. KOVACS GABRIELA, cls. a II-a C: 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa I, nov. 2016: 
Premiul III, medalie de bronz, 96p: Ardelean 
Alexandra, Balog Armin, Leahu Cristina, Lung Damaris, 
Nyiri Sonia, Or an Raluca, Pislea Raul 
Mențiune, 94p: Bãrcan Ştefania, Ploscaru Denisa, 
Silaghi Miruna; 90p: Şipoş Andreea; 86p: Orbai 
Melania; 80p: Magdaci Tatiana 
Concursul EuroJunior, etapa I, nov. 2016: 
Premiul I Na ional, Medalie de aur, 103p: 
Ardelean Alexandra, Balog Armin, Duca Diana, Horgos 
Daniel, Or an Raluca, Silaghi Elena 
Premiul III Na ional, Medalie de bronz, 101p: 
Ploscaru Denisa 
Concursul Comunicare.ortografie, aprilie 2017: 
Lung Damaris, 82p; Balog Armin, 80p 
Concursul Fii inteligent la... matematicã, aprilie 
2017: 100p: Balog Armin, Duca Diana, Or an Raluca; 
90p: Nyiri Sonia, Silaghi Elena; 80p: Horgos Daniel 
Concursul Micii exploratori, aprilie 2017: 100p: 

Ardelean Alexandra, Balog Armin, Duca Diana, Nyiri 
Sonia, Or an Raluca; 90p: Silaghi Elena, Horgos Daniel 
 
Înv. BENTE IOANA, cls. a II-a D: 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa I, nov. 2016:  
Premiul III, medalie de bronz, 96p: Bandi Andra, 
Bathori Alexandru, Bocra Carina, Curtui Karina, Fekete 
Alexia 
Men iune, 90p: Jigmond Denisa 
Concursul EuroJunior, etapa I, nov. 2016: 
Premiul I Na ional, Medalie de aur, 103p: Bandi 
Andra, Bathori Alexandru, Curtui Karina, Fekete Alexia, 
Maier Ionu , Or an Cristina, Pãcurar Bogdan, Purdea 
Denis, Silaghi Flavio, Soltesz Mark, Tusinovschi Iulia 
Premiul III Na ional, Medalie de bronz, 101p: 
Molnar Alexis 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa a II-a, feb. 
2017: 
Premiul I, medalie de aur, 100 p: Bathori 
Alexandru, Curtui Carina, Nagy Nicolett, Pãcurar  
Bogdan, Soltesz Mark, Tusinovschi Iulia 
Premiul II, medalie de argint, 98p: Bandi Andra, 
Bocra Carina, Fekete Alexia, Jigmond Denisa, Or an 
Cristina, Silaghi Flavio, Suiugan Samuel 
Premiul III, medalie de bronz, 96p: Purdea Denis 
Concursul Comper, Limba românã, martie 
2017:  
Premiul I, 100p: Bathori Alexandru, Tusinovschi 
Iulia, Nagy Nikolette, Curtui Carina, Bandi Andra Nicola, 
Bocra Carina, Silaghi Flavio, Or an Cristina 
Premiul II, 90p: Fekete Alexia, Pãcurar Bogdan, 
Soltesz Mark, Suiugan Samuel, Oltean Alexandra; 85p: 
Purdea Denis, Jigmond Denisa, Molnar Alecsis, Maier 
Ionu  
Premiul III, 75p: Drãgan Alexandru 
Concursul Comper,  Matematicã, aprilie 2017: 
Premiul I, 100p: Bathori Alexandru, Tusinovschi 
Iulia, Nagy Nikolette, Curtui Carina, Bandi Andra Nicola 
Premiul II, 90p: Bocra Carina, Silaghi Flavio, Or an 
Cristina, Fekete Alexia, Pãcurar Bogdan; 85p: Purdea 
Denis, Jigmond Denisa, Molnar Alecsis, Soltesz Mark, 
Maier Ionu  
Premiul III, 80p: Suiugan Samuel, Oltean Alexandra, 
Drãgan Alexandru    
 
CLASA A III-A 
Înv. LOVAS ANNA, cls. a III-a A 
Concursul Amintiri din copilãrie: 
Premiul I, medalie de aur, 100 p: Cozma Bogdan, 
Lozoc Flaviu, Ghiulai Rares 
Premiul II, medalie de argint, 98p: Silaghi 
Arabela, Zaharia Denis 
Premiul III, medalie de bronz, 96p: Duszko Ioana 
Menţiune: 92p: Blaga Rãzvan, Iosub Nica; 90p: Borz 
Denis; 86p: Sacra Bianca 
Concursul Fii inteligent la... matematicã, aprilie 
2017:  
100p: Blaga Rãzvan, Cozma Bogdan; 85p: Silaghi 
Arabela 
Concursul Comunicare.ortografie, aprilie 2017: 
Premiul III, 93p: Cozma Bogdan 
Concursul Micii exploratori, aprilie 2017:  
Premiul I, 100p: Duszko Ioana, Lozoc Flaviu, Zaharia 
Denis 
Premiul II, 96p: Cozma Bogdan 
 
Înv. BUTCOVAN STELA, cls. a III-a B 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa I, nov. 
2016: 
Premiul I, medalie de aur, 100 p: Nu as Adrian, 
Gross Maria, Crãciun Bogdan, Gal Leti ia 
Premiul II, medalie de argint, 98p: Hebristean 
Daria, Santa Dariana  
Premiul III, medalie de bronz, 96p: Jurcsik Maria 
Men iune: Santa Dariana, 88p; Kovacs Miriam, 84p 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa a II-a, 
feb. 2017: 
Premiul II, medalie de argint, 98p: Gross Maria, 
Crãciun Bogdan, Gal Leti ia, Jurcsik Maria  
Premiul III, medalie de bronz, 96p: Hebristean 
Daria 
Menţiune: Moca Bianca, 88p; Iuhas Antoniu, 86p 
Concursul Fii inteligent la... matematicã, aprilie 
2017: 91p: Kovacs Miriam; 90p: Hebristean Daria 
Concursul Micii exploratori, aprilie 2017:  
Premiul I, 100p: Gal Leti ia 
 
Înv. TALPOS DELIA, cls. a III-a C 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa I, nov. 2016: 
Premiul III, medalie de bronz, 96p: Scurt 
Alexandra, Bozga Andrada, Chereji Carina, Crisan 
Georgiana, Filip Dragos 
Men iune: Silaghi Alexia, Sacaciu Rãzvan, Pascu 
Mãdãlin, Filip Alexandra 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa a II-a, 
feb. 2017: 
Premiul I, medalie de aur, 100 p: Filip Dragos 
Premiul II, medalie de argint, 98p: Filip 
Alexandra, Bozga Andrada 
Premiul III, medalie de bronz, 96p: Scurt 
Alexandra 
Men iune: Pascu Mãdãlin, Pislea Darius, Sacaciu 
Rãzvan , Silaghi Alexia, Crisan Georgiana, Ferche David 
Concursul EuroJunior, etapa I, nov. 2016: 
Premiul I Na ional, Medalie de aur, 103p: Bozga 
Andrada, Chereji Carina, Filip Dragos, Sacaciu Rãzvan, 
Scurt Alexandra  
Concursul Micii exploratori, aprilie 2017:  
Crisan Georgiana 95,5p; Filip Dragos, Sacaciu Rãzvan,  

Scurt Alexandra, 95p; Chereji Carina, 90p 
 
 
Înv. BORZ ALEXANDRA, cls. a III-a D 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa I, nov. 2016: 
Men iune: Bencheu Andrei Gavril, 88p; Arvinte 
Denisa Stefania, Precup Denis Traian, 86p; Crisan 
Raissa Sarra, 82p; Papp Andreea Georgiana, 80p 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa a II-a, feb. 
2017: 
Premiul I, medalie de aur, 100 p: Arvinte Denisa 
Premiul II, medalie de argint, 98p: Crisan Raissa Sara 
Concursul Fii inteligent la... matematicã, aprilie 
2017:  
92p: Aciu Cristian 
Concursul Micii exploratori, aprilie 2017:  
Premiul I, 100p: Sabo Iosua 
Premiul II, 95p: Bâtea Bogdan 
Concursul na ional Cuvinte jucãuse: 
Premiul I: Crisan Raissa 
Premiul II: Arvinte Denisa 
 
CLASA A IV-A 
Înv. BRAIA LOREDANA, cls. a IV-a A 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa I, nov. 
2016: 
Premiul I, medalie de aur, 100 p: Fritea Paul, 
Filip Teofana, Pop Antoniu 
Premiul II, medalie de argint, 98p: Bulisca 
Vanessa, Chichinesdi Elisei, Ciarnãu Stefania, Rebeles 
Riana 
Premiul III, medalie de bronz, 96p: Bãican Raul, 
Giurgea Lorena 
Men iune: Bãrar-Pintea Fineas, Delistean Amalia, 
Floruncu  Robert 
Concursul Comper, Limba românã, martie 
2017:  
Premiul I, 100p: Filip Teofana, Ciarnãu Stefania, 
Rebeles Riana 
Premiul II, 90p: Mal Daria, Farkas Nicoleta, Borsi 
Andrei, Bãrar Pintea Fineas, Oros Paula 
Premiul III, 75p: Delistean Amalia, Giurgea Lorena, 
Iuhas Denis 
Menţiune: Popa Adrian 
Concursul Comper,  Matematicã, aprilie 2017: 
Premiul I, 100p: Bulisca Vanessa, Ciarnãu Ştefania, 
Chichinesdi Elisei, Fritea Paul, Bãican Raul, Oros Paula, 
Farkas Nicoleta, Filip Teofana, Bãrar-Pintea Fineas 
Premiul II, 90p: Pop Antoniu, Rebeles Riana, Borsi 
Andrei, Floruncu  Robert 
 
Înv. LIT-DEMIAN MIRELA, cls. a IV-a B 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa I, nov. 
2016: 
Premiul I, medalie de aur, 100 p: Demeter Rãzvan, 
Major Tamas 
Premiul II, medalie de argint, 98p: Ardelean 
Cezar-Serban, Lata Rares Mihai, Turc Luca-Ciprian 
Premiul III, medalie de bronz, 96p: Bede Denisa, 
Bulugean Maria 
Menţiune: Biro Alex, Salamon Alexandru Dominic, 
Giarolo-Orban Christian, Gherman Flaviu Ionu , Bolojan 
Hora iu Stefan 
Concursul Comper, Limba românã, martie 
2017:  
Premiul I, 100p: Ardelean Cezar Șerban, Lazãr 
Cristina, Lata Rares Mihai, Karetka David, Giarolo-Orbai 
Christian, Demeter Rãzvan, Bede Denisa, Bulugean 
Maria, Salamon Dominic, Major Tamas, Turc Luca, 
Bodea Stefania  
Premiul II, 90p: Biro Alex, Orbai  Alexandru 
Premiul III, 75p: Cuc Alexia, Moscvitin Denisa, Ben e 
Stefan, Cuc Patricia 
Men iune: Bolojan Hora iu, Buzura Alesia 
Concursul Comper,  Matematicã, aprilie 2017: 
Premiul I, 95p: Bodea Stefania 
Premiul II, 90p: Ardelean Cezar-Serban; 85p: Lata 
Rares Mihai, Lazãr  Cristina, Major Tamas 
Premiul III, 80p: Giarolo-Orban Christian, Karetka 
David, Bulugean Maria, Benţe Ștefan, Orbai Alex, Biro 
Alex, Gherman Flaviu 
 
Înv. SANDOR CORINA MONICA, cls. a IV-a C 
Concursul Amintiri din copilãrie, etapa I, nov. 
2016: 
Premiul I, medalie de aur, 100 p: Feier Andrea-
Ionela 
Premiul II, medalie de argint, 98p: Bezi Miruna-
Lorena, Sandor Dragos-George, Toth-Szabo Alexandra-
Kincso 
Men iune: 94p: Cutus Cristian-Cãlin, Hurban Iarina-
Gabriela, Pop Georgiana-Maria; 92p: Pustai Lorena-
Rodica 
Concursul Comper, Limba românã, martie 
2017:  
Premiul I, 100p: Sandor Dragos-George; 95p: 
Ghiurãu Nicola, Groze Flaviu-Ioan, Toth-Szabo 
Alexandra-Kincso  
Premiul II, 90p: Bezi Miruna-Lorena, Hurban Iarina-
Gabriela 
Premiul III, 80p: Feier Andrea-Ionela, Szabo Binka 
Renata 
Men iune: 75p: Cutus Cristian-Cãlin, Pop Georgiana 
Concursul Comper,  Matematicã, aprilie 2017: 
Premiul I, 100p: Cutus Cristian-Cãlin, Ghiurãu Nicola-
Andrea, Sandor Dragos-George, Toth-Szabo Alexandra-
Kincso 
Men iune, 70p: Bezi Miruna-Lorena, Feier Andrea-
Ionela
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Sunt bucuroasă dar si nostalgică  acum, 

aproape de finalul anului şcolar, deoarece eleva 

noastră, Florica Bacter, absolventă mâine-

poimâine, îşi va continua traseul profesional pe 

un alt drum, într-o altă instituţie de învăţământ, 

de nivel superior. A adus şcolii noastre atâtea 

rezultate frumoase, obţinute mai cu seamă la Concursul de Comunicări Stiinţifice destinate elevilor din 

învăţământul  liceal la Istorie, dar şi la Geografie. 

An de an, din clasa a IX-a până într-a XII-a, Florica şi-a căutat  teme interesante de cercetat şi s-a pus la 

lucru: studiu de teren, documentare 

ştiinţifică, interviuri, arhive, elaborarea 

lucrării ştiinţifice fiind doar ultima etapă din 

lungul drum al succesului. De fiecare dată, în 

cei patru ani, Florica a impresionat membrii 

juriului prin buna sa pregătire si 

documentare dar şi prin soluţiile gândite de 

ea pentru amelioararea problemelor 

cercetate. Munca i-a fost recunoscută şi 

răsplătită prin participarea la etapele 

naţionale de la Slobozia, Focşani, Piteşti ori 

Galaţi, unde a obţinut premii şi unde a dus 

numele colegiului nostru cu mândrie. Au fost 

prilejuri de a cunoaşte tineri pasionaţi, de a 

lega prietenii, de a cunoaşte cele mai 

frumoase locuri din ţara noastră şi momente 

memorabile  din istoria noastră. 

Personal, îi sunt recunoscătoare acestei eleve de excepţie, din punctul meu de vedere, pentru împlinirile 

profesionale pe care mi le-a adus, pentru perseverenţa ei, pentru onestitatea ei şi pentru experienţele comune trăite 

la Slobozia şi Galaţi. 

Conducerea şcolii noastre ne-a premiat cu Diploma de Onoare, ceea ce ne onorează şi ne obligă în acelaşi 

timp! 

Multă baftă la BAC. dar şi la Covasna, la Etapa Naţională la Geografie, din iulie! 

prof. Florica SĂRAC 

P.S. Am rugat-o pe Florica să scrie câteva rânduri despre tot ce au reprezentat comunicările stiinţifice 

pentru ea… 
 

Anii de liceu sunt perioada cea mai îndrăgită din viaţa oricărui 

om. Pentru mine, aceşti ani au ascuns  o multitudine de surprize, la care, 

trebuie să recunosc că nici nu visam. Fiind o persoană foarte curioasă, 

am început să particip aproape la toate concursurile de care ştiam. Aşa 

pot să spun că am început şi cu Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, la 

istorie şi geografie.  Încă din primul an în care am participat, în clasa a 

IX-a, rezultatele mi-au depăşit cu mult aşteptările, fiind selectată să 

reprezint Judeţul Bihor la etapa naţională. Anul trecut, istoria s-a 

repetat, dar, din nefericire, am fost nevoită să aleg între cele două 

materii (fiind selectată să merg la faza naţională la ambele), datorită 

perioadei în care erau susţinute lucrările, perioadă care coincidea. 

Pentru a păstra această tradiţie, am decis ca şi în ultimul an al liceului 

să particip la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, dar doar la disciplina 

Geografie. Trebuie să menţionez, că nu doar participarea la acest 

concurs a devenit tradiţie ci şi prezenţa mea la etapa naţională, astfel 

că, în vară, voi reprezenta iar Colegiul Naţional „Octavian Goga” şi nu 

numai atât, ci întregul judeţ, la Covasna, sub îndrumarea doamnei prof. 

Florica Sărac. Recomand cu multă încredere acest concurs, tuturor 

pasionaţilor de cunoaştere. 
Florica Georgiana Bacter, cls. a XII-a D 

Încă o participare la Naţională! 
sau 

Istoria se repetă…. 
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Din octombrie și până astăzi nu a existat o lună în care județul Bihor să nu aibă 
un semifinalist în concursul pentru liceeni, LicArt. Așa cum apare pe site, bihorenii 
sunt foarte pricepuţi la fotografii, dar lipsesc cu desăvârșire la cealaltă categorie, 
poezia. 

               Bacter Florica-Georgiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Când vine vorba de fotografii elevii din județul Bihor au și idei, și talent. Doar așa se poate explica 

prezența lunară constantă în semifinalele concursului 
LicArt. În luna octombrie a anului trecut a ajuns în 
semifinale Camelia Cohuț, de la Colegiul Tehnic 
„Alexandru Roman”, din Aleșd, cu o fotografie intitulată 
„Profund”, în noiembrie, aceeași elevă a revenit cu 
lucrarea „Privind din depărtare”, alături de o altă elevă, 
Florica-Georgiana Bacter, de la Colegiul Național 
„Octavian Goga” din Marghita, cu imaginea „Double 
identity”. În luna decembrie, Florica-Georgiana Bacter a 
ajuns în semifinală cu alte două fotografii: „Horak” și 
„Thoughts”, iar în ianuarie 2017 cu imaginea „Dragostea 
și rodul ei”. Liceenii care vor să participe la concurs 
trebuie să intre pe licart.ro şi să se înscrie.  

Anul trecut, la concurs au participat peste 1.500 
de liceeni din toată ţara, iar premiile au depăşit 15.000 
de lei. Pe lângă premii, câştigătorii vor merge şi în 2017 
într-o Tabără de Creaţie, unde se vor întâlni cu fotografi 
cunoscuţi şi oameni de litere. LicArt este organizat de 
Clubul „Nouă ne pasă”, în parteneriat cu Ministerul 

Educaţiei. (Vasilică ICHIM) 
Preluare din ziarul                 , sâmbătă, 28 ianuarie 2017 

Arta este un mod prin care o persoană îşi poate exprima ideile, sentimentele dar și trăirile. Numele meu este 
Bacter Florica-Georgiana și am ales arta... arta fotografică. Încă de la primul contact pe care l-am avut cu un aparat 
foto, simţeam acel sentiment de bucurie, de împlinire sufletească. Am pornit ca orice fotograf, de jos, chiar foarte de jos, 
florile câmpului fiind una dintre temele mele preferate. La început, chiar am avut senzația că este o glumă, cum să le 
placă prietenilor fotografiile făcute de mine? Răspunsul care a clarificat această întrebare pot să spun că l-am primit 
de la concursul LicArt. Eram profund șocată... chiar să fie adevărat? Nu îmi venea să cred, din sute, ba chiar mii de 
liceeni, eu, chiar eu, am fost selectată alături de încă 16 elevi, din toată țara, să merg la București, unde va avea loc 
marea finală. Am cunoscut oameni extraordinari, fotografi importanți din România, precum: Vadim Ghirda,  Vlad 
Eftenie, cât și  Bogdan Panait. Aceștia ne-au împărtășit cu mare drag unele secrete ale fotografiei, fiecare părticică de 
teorie fiind experimentată și practic, pe străzile Bucureștiului. A fost o experientă unică, pe care, cu siguranță, nu o să 
o uit niciodată. 
                   Bacter Florica-Georgiana, cls. a XII-a D 
 

Natura 
În naturà e frumos   Pàsàrile ciripesc frumos  Pàdurea este verde si deasà 
Sà stai întins pe iarbà jos  Si au un glas duios.   Si este foarte frumoasà. 
Sà privești în depàrtare,  Tot câmpul e înverzit -  Pàsàrile stau pe ràmurele 
Florile ce se vàd în zare.  În naturà e ca-n vis!   Si se-ntrec, cântând, între ele. 
                        Crişan Raissa, cls.a III-a D  



- 14 - 
 

ț
ț ț ț



- 15 - 

 

EDUCAŢIE ŞI VOLUNTARIAT - O CALE MAI UŞOARĂ 

SPRE PRIETENIE ŞI CUNOAŞTERE 
Prof. Carmen ASĂVOAIEI 

Prof. Alina-Nicoleta  TIMAR 
Doar studiatul la şcoală nu este suficient, a fi om înseamnă mult mai mult !  

Pornind de la ceea ce spu-
nea N. Iorga: „Oamenii sunt 
ceea ce au învăţat şi oamenii în-
vaţă aproape totul: să gân-
dească, să simtă, să vrea, să 
efectueze anumite munci şi să 
intre în relaţii cu alţii, dar de 
apreciat nu-i apreciem după 
cele ce au învăţat, ci după fap-
tele lor”, consider ca fiind foarte 
importante cultivarea spiri-
tului şi valorilor voluntaria-
tului în conştiinţa elevilor. 
A face muncă voluntară 
presupune, teoretic, reali-
zarea unei activităţi, fără ca 
cel care o îndeplineşte să 
urmărească o recompensă, 
de orice natură ar fi ea. Şi 
totuşi, desfăşurând astfel 
de activităţi te vei simţi răs-
plătit cu sentimentul de sa-
tisfacţie al timpului şi efor-
turilor pe care le-ai depus. 
Timpul petrecut în voluntariat 
nu se măsoară în ore sau mi-
nute, ci în experienţe care te pot 
schimba sau înfrumuseţa ca 
om. 

Voluntariatul reuneşte oa-
meni diverşi, de vârste, categorii 
sociale şi orientări diferite, care 
sunt uniţi de convingerea co-
mună că pot realiza împreună o 
schimbare în bine în comuni-
tate. A face ceva ca voluntari în-
seamnă că îţi pasă de o pro-
blemă cu care ceilalţi se con-
fruntă. Voluntariatul contribuie 
la ameliorarea calităţii vieţii, 
precum şi la dezvoltarea unei 
mari solidarităţi între oameni. 
Astfel, îţi poţi face prieteni foarte 
uşor. Atunci când scrii, vorbeşti 
sau gândeşti despre oameni şi 
omenie, bun simţ, prietenie, 
despre iubire, despre dragostea 
de meserie, de copii, de oameni, 

sufletul este inundat de o 
imensă bucurie. Este minunat 
să fii mereu prezent printre oa-
meni cu inima şi sufletul, să 
ajuţi necondiţionat acolo unde 
este nevoie ! Este o onoare să 
faci muncă de voluntariat în co-
munitatea în care trăieşti, să-ţi 
pese de cei din jur. Dăruieşti as-
tfel iubire şi primeşti iubire; îi 

respecţi şi eşti respectat. Aces-
tea sunt valori pe care le poţi 
cultiva în conştiinţa elevilor, 
prin participarea directă la 
acţiuni. 

Prin implicarea în aceste 
acţiuni ale elevilor, se cultivă 
simţul omeniei, datoriei, res-
ponsabilităţii, care dau cu totul 
altă coloratură vieţii morale a 
omului. Spiritul de omenie se 
manifestă în relaţiile cu semenii 
noştri, iar piatra de încercare a 
omeniei e fapta bună. Ea nu se 
manifestă în vorbe, ci în fapte. 
Şcoala în sine nu înseamnă 
doar o clădire, ci este un loc în 
care elevii vin zi de zi pentru a 
se pregăti pentru viitor. 

Noi, dascălii, suntem capa-
bili să dăruim şi să primim dra-
goste, să purtăm în conştiinţă 
imensa răspundere de a educa, 
de a sădi în conştiinţa copiilor 

valori morale care vor da roade 
mai târziu. Aceste valori pot fi 
cultivate prin participarea di-
rectă cu elevii la viaţa comuni-
tăţii, în cadrul activităţilor, jo-
curilor şi al spectacolelor orga-
nizate. Astfel, informaţiile sunt 
asimilate, gesturile şi comporta-
mentele sunt reţinute, modelele 
sunt observate şi, pe toate aces-

tea, copiii vor încerca, mai 
târziu, să le imite. Prin acest 
tip de activităţi, copiii acu-
mulează experienţe de 
viaţă.  

A trezi şi a dezvolta spi-
ritul voluntariatului la co-
pii, a cultiva valorile aces-
tuia, ar putea fi una dintre 
sarcinile de bază ale dască-
lilor, un spirit care tran-
sformă valorile sociale în 
cele de conduită personală. 
Activităţile în cadrul progra-

melor educaţionale, îmbinate cu 
acţiuni de voluntariat au de-
monstrat că problema educaţiei 
nu poate fi despărţită de pro-
blema existenţei fiinţei umane, 
de pregătirea omului pentru 
viaţă, aceasta fiind o necesitate 
atât socială, cât şi personală. 

Uneori, prinşi într-o alergă-
tură continuă şi înecaţi în ru-
tina zilnică, putem uita de lu-
crurile cu adevărat importante: 
uităm cât de puţin ne „costă” să 
facem bine şi că nu ne simţim 
niciodată mai împliniţi decât 
atunci când putem să ajutăm pe 
cineva (semenul nostru), total 
dezinteresat. Helen Keller avea 
dreptate când afirma : „Cele mai 
frumoase lucruri din lume nu 
pot fi văzute sau atinse, ele se 
simt doar cu inima.”

ț ț ț

ț

ț ț ț

ț

ț
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE BAZATE PE LECTURĂ 

ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI 

CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR: CINE SUNTEM? 
Suntem o mânuță de “tineri faini” 

care vor mai mult de la anii lor de liceu de-
cât trezit la ora 07: 00, școală, teme și în-
vățat. Vrem să ne dezvoltăm personal din 
mai multe privințe. Vrem să experimen-
tăm, să creăm, să schimbăm ceva, să scoa-
tem societatea din limitele mediocrului. Și, 
mai presus de orice, vrem să-i molipsim pe 
toți elevii cu spiritul nostru de cercetași. Iar 
asta, dragii mei, nu e o misiune ușoară. Mai 
ales că adolescenții din ziua de azi nu mai 
sunt la fel de receptivi precum odinioară și, 
dacă nu smulgi cu cleștele de la ei, n-ai 
șanse să obții mare lucru. 

Obiectivul nostru este să-i ajutăm pe 
ceilalți “tineri faini” să evolueze, depă-
șindu-și condiția de roboțel care absoarbe 
informații și le lasă acolo, să lâncezească, 
ne mai aplicându-le în veci. Pentru a atinge 
acest obiectiv, noi ne-am gândit să le ofe-
rim activități interactive, frecvente (pentru 
că perseverența e cheia), distractive, care 
– ce să vezi? – să mai fie și educative pe 
deasupra. Greu lucru! Mai ales când ești 
un pui de om, de 15-16 ani, care nu cu-
noaște încă oamenii și nu îi ”citește”. Dar 
tocmai asta vrem: vrem să experimentăm 
și să ne depășim limitele. 

Ne-am luat misiunea tare în serios, și, 
asemeni albinelor, am încercat să zburăm 

în cât mai multe “flori” cărora să le culti-
văm spiritul de echipă, de sacrificiu, iubi-
rea pentru comunitatea din care aparțin, 
precum și dorința de a obține ceva mai 
mult de la viață. Astfel, am reușit să mai 
corupem câțiva colegi și să-i transformăm 
și pe ei în cercetași. 

După vreo trei demisii ale diferiților 
membri, după tot atâtea runde de alegeri 
și printre certuri aprinse care sunau ceva 
de genul: “Tu nu te implici destul! Tu faci 
pe șefa! Eu vreau doar să iasă bine!”, am 
reușit totuși să ne adunăm de pe drumuri 
și să organizăm câteva proiecte de neuitat 
pentru noi, și, zic eu, şi pentru cercetașii pe 
care am izbutit să îi corupem: 

→ TREASURE HUNT: proiect în care 
am cooptat toți cetățenii  mai voinici ai 
orașului și le-am promis tablete celor care 
ajungeau în cele mai multe obiective im-
portante din oraș; 

→ CRĂCIUNUL MULTICULTURAL: ca 
în fiecare an, am premiat clasele care au 
reușit să ne facă să zâmbim și să simțim 
spiritul Crăciunului; 

→ ZIUA VOCABULARULUI: am pus la 
încercare  bogăția vocabularului elevilor 
de liceu, prin concursul ”Star Words”, iar 
celor mici le-am testat capacitatea de a 

pronunța corect unele cuvinte mai alambi-
cate, în cadrul concursului “Spelling bee”; 

→ VALENTINE’S DAY: am sărbătorit 
această zi specială prin intermediul proiec-
telor “Cutia lui Cupidon”, “Găsește-ți ju-
mătatea” și a unei petreceri tematice; 

→ GOGABETE: nu am uitat că suntem 
români, așa că am sărbătorit și Dragobe-
tele,  și am premiat echipa care a reușit să 
facă față la toate provocările concursului; 

→ BAZAR DE MĂRȚIȘOR: am vândut 
în cadrul școlii obiecte tematice și gustări 
delicioase realizate manual, de cei mai ta-
lentați elevi goghiști; 

→ ZIUA INTERNAȚIONALĂ A APEI: am 
oferit gratuit apă tuturor elevilor care 
aveau sport în ziua respectivă; 

→ BALUL BOBOCILOR: i-am premiat  
pe cei mai noi liceeni goghiști în cadrul 
unui bal grandios, organizat pentru prima 
oară în incinta unui local, urmat de o pe-
trecere strașnică. 

În tot acest timp, am mediat relația 
dintre elevi și profesori, elevi și conducere, 
și am reușit să devenim cercetași adevă-
rați, care și-au descoperit calități și talente 
pe care habar n-aveau că le posedă! Am 
devenit o familie unită, dornică și nerăbdă-
toare să coopteze cercetași noi!  

Cu prietenie, 
CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR pe mandatul 2016-2017
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC DE SPRIJIN / ITINERANT 

ÎN   ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 
Profesor psihopedagog – ROSAN RODICA  CRINA 
Specialitatea – PSIHOLOGIE 

               La fel cum copacul are nevoie de razele calde ale soarelui, de stropii de ploaie, de un sol fertil 
și un grădinar priceput pentru ca vara ramurile sale să fie pline de fructe dulci şi zemoase şi elevii noștri 
au nevoie din partea noastră de mângâiere, înțelegere și multă atenție. Noi, cadrele didactice, suntem 
grădinarii și vedem în fiecare elev un copăcel care se dezvoltă și își întinde ramurile spre cerul albastru. 
Am muncit mult și rezultatele muncii noastre se lăsau așteptate. Ne - am pus întrebări, dar nu am găsit 
răspunsuri. 

Profesorul de sprijin este prezent în viaţa şcolară a copilului, alături de învăţători şi profesori, astfel încât 
fiecare elev să depăşească mai uşor greutăţile ivite în procesul de învăţare.  

Cadrul didactic de sprijin / itinerant desfǎşoarǎ mai multe tipuri de activitaţi cu elevii cu CES. Dintre 
acestea cele mai importante sunt colaborarea cu cadrele didactice de la grupa/clasa în care sunt elevii şi 
consilierea familiilor acestor copii/ elevi.   Astfel : 
          a.  participǎ în timpul orelor de predare la activitǎţile ce se desfǎșoarǎ în clase de cǎtre învǎţǎtor sau 
profesor , organizeazǎ activitǎţi de intervenţie personalizatǎ în grupe sau clase sau în afara acestora , desfǎsoarǎ 
activitǎţi de tip terapeutic-cognitiv-operaţional, individual sau în grup. 

b. Elaboreazǎ si realizeazǎ planul de intervenţie personalizat precum şi adaptarea curricularǎ în parteneriat 
cu cadrele didactice de la grupǎ/clasǎ.  

c. De asemenea evalueazǎ , în parteneriat cu echipa, rezultatele aplicǎrii programelor curriculare adoptate 
şi nu în ultimul rând orienteazǎ cǎtre comisia internǎ de evaluare continuǎ toţi acei copii/elevi care au cerinţe 
educative speciale şi nu beneficiazǎ de servicii educaţionale de sprijin.  

Elevii cu cerinte educationale speciale beneficiazǎ de acest serviciu pe durata învǎţǎmântului preşcolar şi 
pe întreaga perioadǎ a şcolarizǎrii. Fiecǎrui copil/elev i se poate întâmpla sǎ aibǎ , într-o anumitǎ perioadǎ a 
şcolaritǎţii , anumite dificultǎţi de învǎţare . In conceptul “cerinţe educaţionale speciale” pot fi incluşi toţi copiii 
care întâmpinǎ dificultǎţi de dezvoltare , cuprinşi în sistemul de învǎţǎmânt. 
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A fost odată ca niciodată o 
fată deosebit de frumoasă, dar 
tare săracă. Ea trăia într-o casă 
din mijlocul pădurii, împreună cu tatăl său bolnav. 
Mama murise la nașterea ei, răpusă de o boală 
cruntă. Helga era învățată de mică cu treburile în 
gospodărie : gătea, spăla podeaua, ștergea geamu-
rile, hrănea animalele și aducea apă zilnic de la fân-
tână. 

  Într-o zi Helga merge în pădure să taie lemne 
pentru foc. Cu brațele pline de lemne, se împiedică 
în scoarța unui copac. Picată la pământ, Helga gă-
sește pe jos o cheie veche și ruginită. Când să apuce 
cheia, dintr-o dată apare un 
pitic drăguț care îi spuse: 

- Helga, găsește cel mai 
mare stejar din această pă-
dure și o să-ți spună ce tre-
buie făcut cu această cheie 
veche și ruginită, dar valo-
roasă! Speriată, porni în că-
utarea mărețului stejar din 
pădure. După câteva ore 
aceasta, găsește marele ste-
jar. Când văzu cheia în mâna 
fetei stejarul începu să îi 
spună fetei :    

 - Dragă fată!  Eu sunt o 
ființă umană, dar o vrăji-
toare rea m-a blestemat. O 
singură licoare ar putea rupe 
blestemul asupra mea. Eu 
vreau să găsești casa vrăji-
toarei și cu această cheie să deschizi dulapul unde se 
află licoarea care va distruge blestemul. 

  Fata nu stătu mult pe gânduri si începu să ca-
ute casa vrăjitoarei cea rea. După ce a străbătut 
nouă mări nouă țări, nouă munți nouă văi, ea a 
ajuns la cascada șerpilor. Helgăi îi veni o idee: să facă 
un fluier dintr-un băț ca să cânte o melodie, deoa-
rece șerpilor le place  foarte mult cântecul la fluier.  
Helga începu să cânte, iar șerpii o lăsară să treacă 
pe celălalt țărm.  Deodată s-a adunat multă ceață 
și un vânt foarte puternic, iar Helga începu să se 
sperie din ce în ce mai tare. După ce ceața și vântul 
se opriră, în fața ei apăru un zmeu care avea șapte 
capete, șapte picioare și fiecare față de zmeu avea 

câte șapte dinți mari și ascuțiți. 
Fata era foarte convinsă că va 
pieri, dar din cer a coborât o 

zână bună și i-a dat fetei puteri divine pentru a-l 
putea învinge pe zmeul fioros. Cu puțin noroc, Helga 
reușește să-l învingă pe zmeu și să pornească la 
drum. Fără prea multe speranțe că va mai găsi vre-
odată casa vrăjitoarei cea rea, Helga o zărește pe 
vrăjitoare ieșind din casă. Vrăjitoarea avea în curte 
foarte mulți balauri mari și fioroși. Când vrăjitoarea 
ieși din casă, Helga merse direct la dulapul în care 
se găsea licoarea magică.  

  Fata deschise dulapul, dar în el se aflau o mul-
țime de sticluțe și nu știa pe 
care să o aleagă pentru ma-
rele stejar.  În cele din urmă 
Helga reușește să găsească li-
coarea potrivită pentru ma-
rele stejar. Când să iasă din 
casă văzu un cățeluș care 
plângea. De milă, l-a luat cu 
ea, iar cățelușul a început să 
o iubească. Vrăjitoarea, când 
a văzut că licoarea ei magică 
lipsește, le spuse balaurilor:  

- Mergeți prin lume și 
găsiți cine mi-a furat licoarea 
magică, altfel vă transform 
pe toți în pietre, spuse vrăji-
toarea cea rea. 

  Toți zmeii porniră în 
căutarea fetei.  După ce a 
străbătut cele nouă mări 

nouă țări, nouă munți, nouă văi, aceasta reușește să 
scape de zmeii care o urmăreau, iar vrăjitoarea își 
ținu promisiunea: îi transformă pe toți în pietre. 
Când ajunge la marele stejar îi dă licoarea, iar acesta 
o bea. După ce a băut-o, marele stejar s-a transfor-
mat într-un prinț foarte chipeș. Prințul îi mulțu-
mește fetei și o cere de nevastă. Helga acceptă cere-
rea în căsătorie, dar îl întreabă pe prinț ce vor face 
cu tatăl ei. Prințul îi spuse că tatăl ei va veni la palat 
unde va sta împreună cu ei. Aceștia au format o fa-
milie fericită. 

Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. 
Iar eu încălecai pe-o șa și v-am spus povestea 

mea! 
                                            Acest basm a fost scris de: MIHNEA FAUR, cls. a V-a B  

PRIMUL MEU  CONCURS NAȚIONAL  
Concursul Național Trans-

curricular de lectură și interpre-
tare „IONEL TEODOREANU” 
este o experiență inedită, de 
care sunt sigură că îmi voi 
aduce aminte peste ani și ani. 
Într-un oraș de vis, oraș al cul-
turii, se adună suflete care se 
vor inspira şi îşi vor lărgi orizon-
turile printr-un concurs dedicat 
exclusiv creativităţii, din care 
vom învăța că frumosul este atât 
de diferit, și că el își are originile 

în sufletul cititorului. Acest con-
curs a ajuns la a XII-a ediție, 

având prima ediție in anul 2005, 
este un proiect inițiat de 
doamna deputat și fost director 
al liceului gazdă Costache Ne-
gruzzi, Camelia Gavrilă. 

Concursul „Ionel Teodo-
reanu” reprezintă confirmarea 
că avem nevoie de concursuri, 
de întâlniri ale minților strălu-

cite și a sufletelor cunoscătoare 
de frumos.  

Clipele petrecute anul 
acesta la Iași au fost memora-

bile, performanța însemnând 
dintotdeauna muncă și  o do-
rință greu de împlinit,  de a urca 
o nouă treaptă a vieții. 

Concursul Național Trans-
curricular de lectură și interpre-
tare  „Ionel Teodoreanu” a fost o 
șansă să descopăr, prin cuvin-
tele limbii române, literatura  
acestei țări, și să dovedesc că 
pot!  

                       Sorana Stoianovici, cls. a V-a A 
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Inima tuturor vârstelor 
Lumea aceasta a amintirilor din copilărie şi a jocurilor pe care le 
născoceam mi se va părea  mult mai adevărată decât cealaltă lume.  

                                                                                                                      Antoine de Saint-Exupéry 
O prezenţă vie, un moment 

nemuritor, un zâmbet cald, adevărat, 
o iubire fără de seamă, exact… 
copilăria.  Cum a spus cineva odată : 
„Copilăria. Singurul paradis 
pierdut”. Povestea noastră, a tuturor 
începe cu cea a copilăriei, când totul 
este mai uşor şi mai frumos, o 
perioadă a marilor descoperiri. 
Perioada copilăriei este frumoasă, 
unică, uneori pătată de lacrimi, 
alteori luminată de zâmbete. Este o 
lume fantastică, presărată cu poveşti 
nemuritoare, care te fac să visezi 
pentru prima oară.  

Copilăria, pe cât pare de 
imaginară, este o lume reală. Pentru 
mulţi, o lume fantastică, demnă doar 
de poveştile celor adulţi. Această 
lume, aproape ireală, este cadoul pe 
care ni-l oferă viaţa. Mugurul trăirii 
pe acest pământ se află în copilărie 
deoarece, odată cu intrarea în 
adevărata încercare a vieţii, uităm 
cum au fost anii în care ne doream 
să fim mari, liberi, şi nu realizăm că, 
de fapt, înaintarea în vârstă 
reprezintă momentul vieţii în care 
suntem ţinuţi prizonieri de toate 
grijile, nevoile, neajunsurile, de 
micile momente în care mama nu ne 
lăsa afară, sau când ne doream o 
jucărie şi, din diferite motive, nu o 
putem avea.  

Inocenţa... Poate fi un cuvânt 
oarecare, însă în spatele unui cuvânt 
obişnuit se ascunde cea mai 
frumoasă perioadă din viaţa unui 
om. Putem spune despre copilărie că 
este o lume de miracole care trezeşte 
în fiecare dintre noi bucuria unei 
cărţi citite, bucuria unei îngheţate 
mâncate, bucuria primirii unei 
biciclete, bucuria intrării în vacanţa 
mare. Toţi oamenii, atunci când sunt 
copii au acea naivitate pură care ne 
demonstrează încă o dată 
frumuseţea copilăriei. Ne putem 
imagina copilăria ca un ţinut întins 
care găzduieşte dealuri, munţi, 
acestea reprezentând urcuşurile, 
coborâşurile şi tristeţile, câmpii care 
semnifică stările de bine şi 
momentele în care totul îţi surâde, 
râuri şi  ape însemnând puritatea şi 
bunătatea copiilor. 

Copilăria a fost mereu, este, şi 
va fi o taină prin care ni se dezvăluie, 
treptat, viitorul. Este o primăvară a 
existenţei fiecărui om. Prin ea, ne 
cultivăm, ne înmulţim roadele, ca 
mai târziu să folosim tot ce am 
învăţat şi experimentat pentru a ne 
aminti de tot ce a fost frumos şi a 
trecut. Şi, cu cât adunăm ani în 
bagajul existenţei noastre, cu atât 
realizăm şi simţim mai profund că 
bucuriile nesfârşite ale copilăriei 

sunt singurele bucurii adevărate pe 
care o viaţă întreagă ţi le poate oferi. 
Şi, câteodată, poţi rămâne fascinat 
de unele idei greşite ale adulţilor 
comparativ cu părerea sinceră a unui 
copil. Mereu am considerat că lumea 
adulţilor este ca un scut, un veşmânt 
care acoperă acest suflet minunat, 
copilăros, plin de viaţă, în care 
jignirea e o vorbă aruncată la 
întâmplare, eşecul nu e pierdere, ci 
câştig.  

Întotdeauna părinţii sunt cei 
care oferă primii educaţie copiilor. 
Dar oare, un adult va putea învăţa de 
la un copil? Ar putea uşor să înveţe 
cum să fie mulţumit pentru fiecare 
moment din viaţă, cum să aprecieze 
şi cel mai mic lucru, deoarece totul 
este efemer iar tic-tac-ul timpului nu 
se opreşte niciodată. Un copil ar 
putea învăţa un om mare să fie 
mereu cu zâmbetul pe buze, în ciuda 
nevoilor şi a grijilor cotidiene. 
Minunea aceasta, care este copilul, 
reprezintă un mic izvor de 
înţelepciune ce aşteaptă să se 
dezvolte, să prindă încredere, să fie 
apreciat de cei din jur, să fie iubit 
necondiţionat. Aceasta este 
copilăria, începutul începutului, un 
univers unic, ideal care ne dă aripi 
minţii şi zbor imaginaţiei. 

Maghiar Diana, cls. a VIII-a B 

MICII PICASSO 

ț
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Şcoala în care toţi copiii sunt fericiţi 
 Iată cum au răspuns acestei provocări câţiva copii din clasa a IV-a A: 

Şcoala în care toţi copiii 
sunt fericiţi este o şcoală tare 
delicioasă. Probabil vă 
întrebaţi în ce sens am spus 

"delicioasă". Ei bine, şcoala de vis a elevilor este de 
ciocolată. Acoperişul este de ciocolată cu căpşuni, pereţii 
sunt din ciocolată cu alune, iar geamurile din ciocolată albă. 
Băncile elevilor sunt din ciocolată neagră. 

În pauză, copiii primesc un baton. În orele de limba 
română, învaţă cum se scriu corect toate ciocolatele din 
lume. La ştiinţe, inventează reţete noi de ciocolată. La sport, 
înoată într-o piscină cu budincă, apoi merg în vestiare să se 
schimbe înapoi în uniforma de ciocolată. Sunt puse câteva 
modele rare de ciocolată pe pereţi. Acelea sunt premiile 

copiilor care sunt pe locul I la învăţătură. Notele nu există. 
Acestea sunt transformate în bomboane delicioase. Mirosul 
îmbietor al ciocolatei îi face pe toţi copiii să se simtă nespus 
de bine. 

Profesorii se îmbracă aşa cum vor, dar trebuie să poarte 
ceva care simbolizează ciocolata. Manualele sunt făcute din 
lemn dulce. Şcoala se numeşte Colegiul Naţional 
"Carameaua dulce". Da... ştiu... v-aţi aşteptat să se numească 
Colegiul Naţional "Ciocolata delicioasă", dar domnului 
director îi plac tare mult caramelele. Motto-ul şcolii este: 

"Unele lucruri sunt doar mâncare, dar ciocolata e 
ciocolată!" 

Sper să existe vreodată o asemenea şcoală. 

                    Rebeleş Riana, cls. a IV-a A 
Şcoala noastră este frumoasă, dar 

sunt teme, note, uniforme... Cui îi place 
aşa ceva? Ei bine, copiilor cred că le 
place libertatea şi distracţia. Cu 
siguranţă că toţi copiii ar vrea să scape 
de lecţii, teste şi învăţat. Eu, copil fiind, 
aş vrea ca şcoala nostră să fie 
poziţionată lângă cel mai mare parc de 
distracţii din lume. Aşa am putea merge 
în fiecare pauză să ne distrăm. Desigur, 

fără uniforme incomode, ci îmbrăcaţi 
cum ne pofteşte inima. Să nu fie nicio 
verificare, nici notare.  

Aş vrea ca sălile de clasă să fie 
mari, primitoare şi să aibă fiecare un 
aparat de ciocolată caldă şi bezele...  
Asta da viaţă! 

Dar... desigur, de ce s-ar mai numi 
şcoală dacă nu am şi învăţa ceva? Orele 
să fie scurte, atrăgătoare, distractive, 

profesorii să înţeleagă că... până la 
urmă, suntem doar nişte copii. Noi vrem 
să ne trăim copilăria distrându-ne, 
jucându-ne, nu doar cu nasul în cărţi. 

Sper că v-a plăcut şcoala la care 
visez. Şi... nu se ştie... poate într-o zi va 
exista şcoala în care toţi copiii vor fi 
fericiţi.   

Mal Daria, cls. a IV-a A 
Cred că aceasta este şcoala mea! 
Eu sunt fericită în această şcoală şi-n clasa în care mă 

aflu, cu toate că am intrat în ea în urmă cu doi ani şi mi-a 
fost puţin greu să mă acomodez cu noii colegi şi să mă 
despart de ceilalţi pe care-i ştiam de la grădiniţă. Însă 
doamna mea învăţătoare, căreia îi mulţumesc, a făcut tot 
posibilul să mă integrez cât mai uşor, la fel şi colegii, aşa 
încât m-au primit repede în mijlocul lor. 

Cred că şi colegii mei de clasă sunt fericiţi în această 
şcoală, pentru că se vede: suntem vioi, plini de energie, 
harnici, sănătoşi şi dornici să învăţăm lucruri noi. 

Dacă aş putea schimba ceva, mi-ar plăcea ca orele de 
curs să înceapă cu o oră mai târziu, astfel cred că ne-am trezi 
mai uşor şi am fi mai odihniţi. Şi încă ceva - ar fi bine ca 
pauza mare să fie un pic mai "mare" şi să putem mânca la 
şcoală, într-o cantină frumos amenajată. 

Şi dacă aş mai putea schimba ceva, aş da timpul înapoi, 
să fiu din nou în clasa pregătitoare, apoi clasa I, a II-a, a III-
a şi a IV-a. Să nu mă despart de doamna mea, de clasa mea, 
de băncuţa mea... 

Mă bucur că rămân măcar colegii şi şcoala...şcoala în 
care toţi copiii sunt fericiţi! 

            Filip Teofana, cls. a IV-a A 

Spiriduşul 
Într-o zi capricioasă de primăvară, 

venind de la şcoală, pe mine şi pe 
mama ne-a prins ploaia. Cu toate că 
aveam o umbrelă, ploaia a reuşit să ne 
ude, îndeosebi la picioare. 

Ajunsă acasă, am observat că 
patofiorii mei roz, cu floricele colorate, 
s-au rupt, iar câteva floricele 
dispăruseră. M-am necăjit fiindcă erau 
pantofii mei preferaţi şi i-am zis 
mamei: 

- Mama, pantofilor mei li s-a 
desprins talpa şi le-au căzut floricelele! 

- Nu-i nimic, vom încerca să-i 
reparăm, iar dacă nu vom reuşi, îţi vom 
cumpăra alţii! 

În acest timp s-a auzit poarta, iar 
în casă şi-a făcut apariţia vecinul 
nostru, Marcel, un băieţel mic, cu ochi 
albaştri, părul cârlionţat şi tare 
vorbăreţ. 

- Teofana, vino să ne jucăm! a zis 
el. 

- Unde, Marcel? 
- Afară, în curte! 
- Dar...Marcel ..sunt supărată... şi 

pe deasupra afară plouă. 
- Afară nu mai plouă. Vino să 

vezi! 
Aşa era, într-adevăr. Soarele 

strălucea pe cer, păsărelele ciripeau, 

doar bălţile mici cu apă mai arătau că 
ploaia trecuse pe la noi. Am rămas 
uimită. Marcel mi-a tras cu ochiul şi 
mi-a dat o bombonică. Astfel am uitat 
de ploaie şi de pantofi şi am început să 
ne jucăm. 

 Ziua s-a sfârşit repede, soarele a 
apus, iar noi ne-am despărţit urmând să 
ne întâlnim a doua zi. 

 Dimineaţă mi-am adus aminte de 
pantofi şi am alergat la cutie vrând să-i 
arăt tatei isprava mea, dar luând 
capacul....ce să vezi? Pantofii erau fără 
niciun cusur, iar floricelele, la locul lor. 
Lângă pantofi era însă o  bombonică 
aşa cum îmi aduse Marcel cu o zi 
înainte. 

 - A... Marcel e spiriduş! am strigat 
eu în gura mare. 

- Teofana, ai grijă ce vorbeşti! 
Marcel nu e spiriduş, mi-a spus tata, e 
prietenul tău mai mic, vecinul nostru. 

- Nu, tata, ieri, Marcel a făcut să 
înceteze ploaia şi să răsară soarele, iar 
astă noapte mi-a reparat pantofii, aşa 
cum au făcut spiriduşii într-o poveste 
pe care mi-a citit-o mama! 

- Nu cred aşa ceva! a zis şi mama. 
Marcel s-a dus aseară acasă, l-am văzut 
cu ochii mei. 

- Da, s-a dus, dar s-a întors apoi. 
Iată dovada! Şi i-am arătat mamei 
bombonica. 

 - Ce dovadă e o bomboană? 
- Da, mamă, o astfel de bomboană 

mi-a dat ieri, în curte, Marcel. De aceea 
cred că azi noapte a venit ca spiriduş să-
mi repare pantofii şi aceasta i-a căzut 
din buzunărelul hăinuţei. Mama, 
Marcel e un spiriduş. Sunt sigură de 
asta! 

- Bine, bine, dacă tu zici, dar vino 
şi ia-ţi gentuţa căci astfel vei întârzia la 
şcoală! 

 Multă vreme am crezut că 
Marcel, micul meu vecin, e un spiriduş 
care face fel de fel de lucruri minunate, 
dar mai târziu, după ce am crescut, mi-
am dat seama că spiriduşul care mi-a 
reparat  pantofii, a fost de fapt tatăl 
meu.   

            Filip Teofana, cls. a IV-a A 



 

 

 

 

 

 

   



AMBASADORII LICEULUI NOSTRU 

Mãrcu  Gabriel, VI D, premiul I la 
Olimpiada de limba si literatura 
românã, calificat la faza na ionalã 

Ciora Darius, V A, locul I la  
Concursul Na ional Cãlãtori prin 
Istorie, calificat la faza na ionalã 

Pop Sorana, VIII B, locul II 
la Olimpiada de lingvisticã, 
calificatã la faza na ionalã 

Stoianovici Sorana, V A, locul II la Olimpiada de limba 
si literatura românã, participare la etapa na ionalã a Con-
cursului de lecturã si interpretare transcurricularã Ionel 
Teodoreanu, Iasi; locul I la Concursul Na ional Cãlãtori 
prin Istorie, calificare la faza na ionalã 

Morar Ioana Stefania, IX C, pre-
miul I la Olimpiada de istorie faza 
jude eanã, premiu special la faza 

na ionalã 

Bacter Florica Georgiana, XII D, locul 
I la Concursul de Comunicãri stiin i-
fice destinat învãtãmântului liceal-Geo-
grafie, faza jude eanã; calificare la 
etapa na ionalã, iulie, Sf. Gheorghe, CV 

Duszko Maria, V B, locul I la 
Concursul Na ional Cãlãtori 
prin Istorie, faza jude eanã; 
men iune la faza na ionalã 

Vlaic Mirel-VII A Achim Adrian-VII A Achim Mihai-V B, Chis Gabriel-VII A 
locul I la concursul Cu via a mea apãr via a, faza jude eanã; calificare la faza 

na ionalã 

Tet Stefania, Sarca Adrian-XI A, Ropotean Stefan, Har Adrian, 
 Hodosi Attila-IX A, locul I la Concursul National Scolar de sah Elisabeta 

Polihroniade, faza jude eanã; calificare la faza na ionalã 
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