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C
olegiul Militar Liceal „ Mihai Viteazul”, situ-
at de 33 ani în inima þãrii, la Alba-Iulia, sãr-
bãtoreºte anul acesta 90 de ani de la Marea

Unire. Acum, ca ºi atunci la 1 decembrie 1918, inimi-
le celor  aproape 400 de elevi ai Colegiului Militar
Liceal „Mihai Viteazul” bat la unison cu cele ale celor
peste 100.000 de români ardeleni – reunite sub
drapelul tricolor. 

Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”, conºtient
de misiunea sa, nu a lipsit niciodatã la aniversarea
unirii: an de an a adus prinosul de recunoºtinþã înain-
taºilor pentru curajul ºi spiritul de sacrificiu exercitate

în vederea înfãptuirii acestui ideal naþional.
Simbolurile unirii sunt omniprezente, cetatea Albei stã
mãrturie: aici s-a înfãptuit Unirea din 1600, dar ºi cea
din 1918, martor tãcut al suferinþei neamului româ-
nesc. Dacã fapta lui Mihai Viteazul a fost opera cura-
jului ºi cutezanþei unuia singur, 1 decembrie 1918 a
fost rezultatul acþiunii întregii naþiuni. Dupã aproape
cinci secole în care românii au fost toleraþi în propria
lor þarã, iatã-i uniþi ºi hotãrâþi sã-ºi ia soarta în propri-
ile mâini, conºtienþi cã a bãtut, în sfârºit, ºi pentru
Ardeal ceasul dezrobirii. Dupã ce Basarabia ºi
Bucovina s-au unit cu patria mamã, venise ºi vremea
Transilvaniei, românii din Ardeal nu s-au mulþumit
sã-ºi trimitã delegaþii la Alba-Iulia, ci au pornit cu mic
ºi mare spre cetatea Bãlgradului, în straie de sãrbã-
toare, sã participe la acest eveniment crucial pentru ei. 

Ca un arc peste timp, promoþia 2008 a Colegiului
Militar Liceal „Mihai Viteazul” va purta cu onoare
numele lui Ferdinand I Întregitorul, regele sub al cãrui
sceptru s-au unit românii de pretutindeni ºi care a fost
încoronat în Catedrala Reîntregirii ca primul rege al
României Mari. Pagini întregi de istorie va aduna
Marea Românie de-a lungul veacurilor ce vor urma,
pagini de tradiþie vor  înscrie în marea cetate a Albei
elevii promoþiei 2008. 

Pentru ei ºi pentru cei ce alcãtuiesc an de an „coro-
la de minuni” a colegiului nostru, aceastã revistã, ajun-
sã la cel de-al ºaptesprezecelea numãr, prezintã
onorul...

Redacþia – în colaborare cu
profesor Paraschiva FÃRCAª
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„„MMiihhaaii  VViitteeaazzuull””
F

oarte multe organizaþii, fie cã sunt civile sau mi-
litare, fie cã sunt economice, administrative, din
învãþãmânt etc., se aseamãnã între ele privind

structura, mijloacele tehnice, domeniul de activitate, misi-
unea, obiectivele, sistemul de management, resursele
umane etc.

Se observã, însã, cã între organizaþiile de acelaºi tip sunt
ºi mari deosebiri, care determinã identitatea ºi, mai ales,
performanþele fiecãrei unitãþi în parte, deosebiri care se
explicã într-o mãsurã apreciabilã prin cultura lor specificã,
adicã prin ceea ce, în literatura de specialitate, este denu-
mitã cultura organizaþionalã.

Fiind un termen la modã, cultura organizaþionalã a fost
abordatã într-o vastã literaturã de specialitate, foarte mulþi
autori încercând sã o defineascã. În esenþã, cultura organi-
zaþionalã reprezintã un ansamblu de valori, credinþe, aºtep-
tãri împãrtãºite de componenþii unei organizaþii, materia-
lizate  într-un set de norme scrise sau nescrise, care influ-
enþeazã atât comportamentul acestora, cât ºi al organizaþiei.

Ca orice organizaþie care se respectã, Colegiul Militar
Liceal „Mihai Viteazul” este posesorul unei culturi care ºi-

a pus amprenta asupra tuturor domeniilor de activitate din
colegiu: management, învãþãmânt, asigurarea stãrii de
operativitate, resurse umane ºi logisticã. 

Exercitarea funcþiilor caracteristice ale culturii orga-
nizaþionale ºi anume: integrarea personalului, mai ales a
elevilor, în colegiu, direcþionare personalului în vederea

realizãrii obiectivelor colegiului, pro-
tecþia personalului faþã de stresul zil-
nic, pãstrarea ºi transmiterea valorilor
ºi tradiþiilor colegiului ºi asigurarea
cadrului adecvat pentru dezvoltarea
capacitãþii funcþionale a tuturor com-
partimentelor, a condus la obþinerea
rezultatelor care au ridicat prestigiul
instituþiei la nivelul comunitãþii, între
instituþiile civile ºi militare de
învãþãmânt preuniversitar. 

Cultura organizaþionalã „cele-
mevistã” a preluat, prin relaþia foarte
bunã stabilitã cu absolvenþii veterani, o

IInniimmii  ssuubb  ddrraappeell CCuullttuurrqq  oorrggaanniizzaa]]iioonnaallqq



bunã parte a culturii Liceului Militar „Mihai
Viteazul” care a funcþionat la Târgu Mureº ºi
Timiºoara ºi a dezvoltat-o în perioada albaiu-
lianã, astfel încât aceasta reflectã evoluþia în
timp a instituþiei. 

Foarte multe forme de manifestare a cul-
turii organizaþionale sunt „la vedere” însã, o
bunã parte sunt mai puþin vizibile, greu
sesizabile, ceea ce nu le face mai puþin
importante. Astfel, simbolurile colegiului:
denumirea, imnul, steagul de identificare,
însemnul heraldic, fanionul, statuia lui Mihai
Viteazul ºi monumentul închinat eroilor
colegiului, fresca reprezentând intrarea lui
Mihai Viteazul în Alba Iulia, culorile colegiului (alb ºi
albastru), revistele ºi ziarele colegiului oferã semnificaþii
sau înþelesuri comune pentru toate cadrele ºi elevii colegiu-
lui asupra unor elemente organizaþionale de interes comun,
permiþându-le sã comunice ºi sã se armonizeze atât în inte-
rior, cât ºi cu personalul pensionat ºi cu absolvenþii. Acestea
servesc nu numai pentru a exprima concepþia conducerii
privind educarea tinerilor în spiritul continuãrii tradiþiilor
glorioase ale colegiului, ci ºi pentru a promova valorile
naþionale, îndeosebi militare, ale României. 

Cultura organizaþionalã se manifestã, apoi, în colegiul
nostru, prin normele comportamentale, fie cã acestea sunt
formale (regulamentul intern, deviza colegiului, viziunea,
legãmântul elevilor claselor a IX-a la deschiderea anului
ºcolar, standardele de evaluare, itemii unici, testãrile finale,
testele unice, pregãtirea pentru bac ºi admitere, con-
cursurile ºtiinþifice, cultural-artistice ºi sportive, partici-

parea la activitãþi extracurriculare) sau informale
(menþinerea unei exigenþe sporite faþã de respectarea
ordinii ºi disciplinei militare, a regulilor igienico-sanitare,
faþã de îndeplinirea sarcinilor didactice, relaþiile intercom-
partimentale ºi interumane).

În întreaga activitate, normele formale ºi informale
se întrepãtrund, contribuind în mod hotãrâtor la obþinerea
performanþelor ºcolare ºi menþinerea instituþiei în eºalonul
fruntaº al învãþãmântului preuniversitar românesc, prin
conþinutul ºi modul derulãrii a comportamentelor organiza-
þionale  predominante în Colegiul Militar Liceal „Mihai
Viteazul”.

Ceremoniile pe care le desfãºurãm au un loc aparte în
cultura organizaþionalã a colegiului. Prin acestea se pro-
grameazã anumite evenimente, modul lor de derulare ºi au
nu doar un caracter festiv sãrbãtorirea diferitelor eveni-
mente, ci ºi unul orientat spre promovarea valorilor
colegiului.

Prin intermediul „Balului
Bobocilor”, „Balului Majoratului”,
„Balului Absolvenþilor”, întâlnirilor
promoþiilor de absolvenþi, diferitelor
spectacole, activitãþi specifice
majoritãþii instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar, se urmãreºte încura-
jarea ºi dezvoltarea sentimentelor de
apartenenþã la marea familie a colegiu-
lui, educarea elevilor privind organi-
zarea ºi desfãºurarea unor astfel de
activitãþi ºi privind respectarea re-
gulilor de comportare civilizatã,
decentã în orice situaþie. Ceremoniile
prilejuite de deschiderea anului ºcolar,
de absolvire a colegiului, de celebrarea
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zilei colegiului, zilelor municipiului îmbinã activitãþile care
se desfãºoarã în toate unitãþile ºcolare cu cele specifice
armatei, astfel încât, pe lângã obiectivele urmãrite la acti-
vitãþile de recreere se realizeazã iniþierea ºi socializarea
elevilor în mediul militar. Acest ultim obiectiv, precum ºi
sentimentul de mândrie cã aparþin unei instituþii creditate,
alãturi de bisericã, cu cea mai mare încredere de cãtre po-
pulaþie sunt dezvoltate cu prilejul participãrii la ceremoni-
ile pur militare, de paradã, de retragere cu torþe, de
depunerea a coroanelor de flori etc.

O particularitate a culturii organizaþionale a colegiului o
constituie grija permanentã a conducerii pentru întãrirea
statutului, a poziþiei ºi prestigiului cadrelor didactice ºi
didactice auxiliare, militare ºi civile, acestea având rolul
hotãrâtor în obþinerea performanþelor ºi îndeplinirea misiu-
nii. Concomitent suntem preocupaþi de asigurarea celor mai
bune condiþii de trai ºi de învãþare pentru elevi ºi de mani-
festare a respectului cuvenit eforturilor pe care aceºtia le
depun. Ca o încununare a acestei forme de manifestare a
culturii organizaþionale, sistemul de recompensare , care s-
a conturat în timp, prin apelarea la motivaþii pozitive, sub-
liniazã ºi promoveazã, dupã criterii corecte ºi riguros apli-
cate, valorile ºi comportamentele specifice unei instituþii
care ºi-a propus sã rãmânã permanent în top. În acest con-
text trebuie subliniat impactul deosebit pe care-l au asupra
elevilor premiile de onoare fondate de personalitãþi impor-
tante, absolvenþi ai Liceului Militar „Mihai Viteazul” din
perioada Târgu Mureº – Timiºoara: Florin Munteanu,

Anastasiu Gabriel, Nicolae Mosora, Constantin Hurezeanu,
Alexandru Stanciu ºi Mihai Radu Eliat. 

Am lãsat, la sfârºit, o modalitate importantã de expri-
mare a culturii organizaþionale, cu atât mai mult cu cât
colegiul are o tradiþie ºi performanþe remarcabile, ori aceas-
ta se manifestã mai ales în astfel de organizaþii. Istorioarele
organizaþionale, cãci la acestea doresc sã mã refer, relateazã
evenimente care au avut loc în colegiu la un moment dat,
care evidenþiazã niºte aºteptãri comune ale întregului per-
sonal sau ale majoritãþii personalului ºi care, fiind povestite
în mod repetat, s-au îmbogãþit cu noi detalii, mai mult sau
mai puþin fictive, contribuind la conturarea anumitor trãsã-
turi ale culturii organizaþionale. În folclorul fiecãrei organi-
zaþii au intrat multe istorisiri, dar, pentru a fortifica organi-
zaþia, pentru a dezvolta comportamentele folositoare orga-
nizaþiei, acestea trebuie sã evidenþieze tensiunea între valori
opuse (competenþã/ incompetenþã, adevãr/ minciunã, egali-
tate/ inegalitate etc.), iar rezolvarea relatatã sã ofere modele
de comportament. Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”
are o colecþie impresionantã de istorioare organizaþionale,
din care cred cã este suficient sã amintesc: istorioarele
povestite de absolvenþii de la Târgu-Mureº despre
„testarea”de cãtre elevi a cunoºtinþelor de matematicã ale
unui ofiþer de infanterie sau despre acordarea premiului
„cel mai bun camarad”, istorioarele care circulã în colegiu
referitoare la pedanteria fostului comandant, colonel (r)
Gheorghe Rãbãcel, la „recoltarea, înainte de termen”, de
cãtre elevi a produselor din grãdina de legume pe care tot ei

o întreþineau etc.
De aici ºi pânã la transfor-

marea unora dintre aceste isto-
rioare în mituri nu mai este decât
un pas. 

Cunoaºterea culturii organi-
zaþionale a colegiului ºi îmbo-
gãþirea sau adaptarea permanen-
tã a acesteia la condiþiile concre-
te permite sã se acþioneze puter-
nic în sensul creºterii performan-
þelor, astfel încât viziunea
Colegiului Militar Liceal „Mihai
Viteazul” sã devinã realitate nu
peste mult timp. 

Comandantul Colegiului
Militar Liceal „Mihai Viteazul”

Colonel Voicu CIOARÃ
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P
erformanþele unei organizaþii (inclusiv ale celei

militare) nu se rezumã numai la calitatea proce-

sului realizat, ci ºi la  cea a climatului organiza-

þional pe care-l dezvoltã.

Este greu de imaginat cã performanþele vor apãrea

într-un climat de muncã tensionat, cu relaþii interpersonale

deteriorate de interese divergente sau chiar de conflicte

între membrii ei. Sigur cã aceastã performanþã profesionalã

poate apãrea, dar ea nu va fi decât rezultatul unor acþiuni

sau activitãþi individuale, cu motivare strict personalã.

Deteriorarea climatului de muncã poate avea cauze

multiple, ce þin de specificul activitãþii desfãºurate, de cali-

tatea personalului sau de factori conjuncturali, dar, fãrã nici

un fel de îndoialã, stilul de conducere al ºefilor reprezintã

un element cu influenþã directã ºi decisivã asupra „atmos-

ferei de lucru”.

Stilul de conducere, indiferent de clasificãrile ºi

definiþiile pe care le-a primit în literatura de specialitate,

influenþeazã în mod fundamental climatul unei organizaþii

ºi, implicit, performanþa acestuia. Capacitatea de influ-

enþare ar reprezenta efectul puterii pe care o are liderul/

comandantul în relaþia cu cei care i se subordoneazã.

A fi lider înseamnã mai mult decât sã consacri majori-

tatea timpului unor activitãþi manageriale, reperând diferite

sarcini organizatorice, înseamnã sã ai o viziune clarã cu

privire la „unde vrei sã ajungã organizaþia pe care o con-

duci”, care sunt mijloacele prin care acest scop poate fi

atins ºi cum poþi face ca tu, liderul, sã formezi împreunã cu

subordonaþii o echipã.

Prin urmare, celui care are atribuþii de conducere îi

revine privilegiul sã uneascã subunitãþi într-o echipã, sã

formeze împreunã cu ei acel „noi” care conferã încredere ºi

coeziune grupului, sentimentul cã participã, cu cel care îi

conduce, la una ºi aceeaºi acþiune, cã au acelaºi scop.

În situaþia în care liderul nu reuºeºte sã creeze aceastã

simbiozã, vor exista douã perspective diferite ºi aceastã

viziune, mai mult sau mai puþin conºtientizatã de ambele

pãrþi, îi poziþioneazã antagonist pe comandant/ ºef ºi subor-

donaþi, deturnându-i pe aceºtia de la adevãratul scop al acþi-

unilor profesionale ºi direcþionându-le, adesea, eforturile

cãtre o veritabilã luptã de a-i „supravieþui” profesional

celuilalt.

Un climat foarte bun, în care subordonaþii au încredere

ºi îºi respectã în mod real comandantul/  ºeful, în care

existã un nivel înalt de coeziune ºi de satisfacþie, nu trebuie

privit doar ca un fapt care-i face pe aceºtia sã se simtã con-

fortabil, ci ºi ca pe un aspect avantajos pentru organizaþie,

pentru cã o astfel de atmosferã, de lucrare, „obligã” subor-

donaþii sã participe, sã obþinã performanþã, sã acþioneze în

cadrul ºi în scopul organizaþiei.

Un alt aspect esenþial pentru buna executare a acþiunii

de conducere îl constituie „abilitatea” liderului/ ºefului de

a-ºi  motiva adecvat subordonaþii (recompense), situaþia

idealã ar fi aceea în care, pentru fiecare subordonat în parte,
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liderul/ comandantul ar gãsi un set de elemente cu efect

motivaþional optim. În practicã, însã, un asemenea dezider-

at este greu de atins.

Existã, totuºi, o serie de aspecte cu caracter general care

ar putea contribui la modul de stimulare a subordonaþilor.

Un prim element îl constituie faptul cã, recompensa/ con-

tribuþia pozitivã, fie ea materialã sau de facturã psihologicã,

deºi este recunoscutã ca având valoare motivaþionalã nu

poate fi aplicatã oricând ºi oricum, ea trebuie sã rãs-

plãteascã realizãri efective ºi reale ºi nu aspecte care pot

reprezenta doar în aparenþã indicatori ai performanþei, cum

ar fi „statul” peste program, de exemplu.

Un alt aspect important care trebuie reþinut este faptul

cã sancþiunile au efecte motivaþionale mult mai sãrace decât

recompensele, atât asupra unui vinovat, cât ºi asupra restu-

lui personalului, deoarece majoritatea oamenilor refuzã sã

accepte faptul cã o sancþiune asprã este ºi corectã. În plus,

numãrul prea mare de sancþiuni, apostrofãri, blamãri la

adresa subordonaþilor poate duce la „insesibilizarea” aces-

tora, la socializarea lor împotriva celor care dicteazã sancþi-

unea.

Exercitarea actului de comandã reprezintã, în concluzie,

o „relaþie”, ºi, ca orice relaþie, atunci când apar disfuncþion-

alitãþi, când „ceva nu merge” ambele pãrþi au datoria sã-ºi

evalueze propriul comportament. Eu, în acest material am

analizat doar „comportamentul” liderului/  ºefului, urmând

ca, dupã cum sper, fiecare sã-ºi evalueze propriul compor-

tament, situaþie în care, cred cã s-ar putea scrie cel puþin tot

atâtea lucruri câte au fost scrise pânã aici.

Locþiitorul comandantului 

Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”

Locotenent-colonel Marcel DOMªA
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GG`̀nndduurrii  ddee  \\nncceeppuutt

C
olegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”! A fost,
este ºi va rãmâne o mare provocare, un loc în care
întotdeauna poþi sã realizezi ceea ce la un moment

dat pãrea doar vis.
Dacã în urmã cu 17 ani pãºeam pragul acestei instituþii

cu emoþiile unui proaspãt absolvent care venea de pe bãn-
cile ºcolii plin de speranþã ºi cu visul de a izbândi în viaþã,
iatã-mã ºi astãzi în faþa unui nou drum: acela de a duce mai
departe faima acestei instituþii de prestigiu.

Nu este uºor, este o muncã uriaºã care presupune
dãruire, pasiune ºi mai ales muncã în echipã. ªcoala
româneascã se aflã într-o perioadã de frãmântãri, de cãutãri
continue pentru a gãsi drumul spre ceea ce vrea sã fie cu
adevãrat ºi în acest zbucium trebuie gãsit echilibrul, calmul
ºi liniºtea necesarã ieºirii la liman.

Important este faptul cã oamenii sunt plini de încredere,
se implicã în tot ceea ce înseamnã activitate ºi acþiune cu
pasiune, dãruire, punând fiecare câte o cãrãmidã la temelia
acestei instituþii, care s-a afirmat nu numai în peisajul ºcolii
româneºti, dar ºi în plan european. Este greu sã atingi cul-
mile înalte, dar este ºi mai greu sã rãmâi la înãlþime.

Cele trei colegii militare liceale reprezintã în continuare
unitãþi de elitã ale învãþãmântului românesc, purtând, în
fiecare an, spre bãncile instituþiilor de învãþãmânt superior
generaþii de tineri ambiþioºi, cãrora li s-a cultivat dragostea
de frumos, valorile societãþii, simþul dreptãþii ºi dorinþa de

a ajunge oameni integri.
Este greu uneori începutul, dar, cu multã rãbdare,

cu pasiune ºi dãruire, fiecare dascãl sãdeºte în fiecare
clipã sãmânþa ºtiinþei de carte, care apoi încolþeºte, se
dezvoltã, iar împlinirea este imensã atunci când în
timp priveºti în urmã ºi vezi generaþiile de tineri care
s-au realizat ºi devii conºtient cã dintr-o sãmânþã atât
de firavã a rãsãrit un vlãstar de toatã nãdejdea.

Chiar dacã pe parcursul acestui drum apar ºi
obstacole, dorinþa de a învinge este cu atât mai puter-

nicã: viaþa în colegiul militar ne învaþã sã nu dãm înapoi, sã
fim adevãraþi luptãtori, sã aspirãm mereu spre þinte noi,
spre valori, conºtienþi cã misiunea noastrã este una nobilã,
care nu este la îndemâna oricui.

Conºtienþi de marea rãspundere care ne apasã pe umeri
tuturor, pornim la drum mai departe încrezãtori ºi privind
senin spre viitor.

Director adjunct
Profesor Dorina TRIFON
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M
atematica astãzi: tehnologia ºi automatizarea,
calculatorul ºi cibernetica creeazã premise
pentru o lume modernã, aparent diferitã de

aritmetica bãtrânului Arhimede.
Realitatea confirmã cã mii de ani nu au reuºit sã

schimbe rezultatul operaþiilor matematice. La fel ca dis-
cipolii învãþãtorilor antici, astãzi, înconjuraþi fiind de roboþi
ºi calculatoare, noi adunãm, împãrþim ºi scãdem aceleaºi
cifre.

Primele ore în liceul militar mi-au dat speranþa cã aces-
ta este locul ideal pentru a-mi dezvolta pasiunea pentru
matematicã. La început, timpul pãrea suficient pentru a mã
pregãti suplimentar, însã, dupã câteva sãptãmâni, au
început sã aparã din ce în ce în ce mai multe exerciþii nere-
zolvate în caietul de pregãtire. Majoritatea materiilor ºi
multitudinea activitãþilor extracurriculare au încãrcat pro-

gramul atât de mult încât uneori m-am gândit cã cea mai
bunã soluþie ar fi sã renunþ. Munca depusã pânã în acel
moment ºi cele realizate meritau o ºansã. Trebuia sã con-
tinui visul de a ajunge la olimpiada naþionalã. ªtiu cã tot ce
aparþine matematicii fac din plãcere, astfel ea a devenit o
provocare, fiecare exerciþiu nerezolvat este o luptã ºi orice
luptã câºtigatã mã apropie tot mai mult de îndeplinirea dor-
inþei. Acum, pregãtirea pentru concursuri ºi pentru
olimpiadã a devenit un maraton de noapte.

Dupã atâta cãlãtorie prin ecuaþii, pot sã susþin cuvintele
lui David Hilbert, care spunea cã „matematica este un joc
care se joacã dupã anumite reguli simple, dar cu semne fãrã
înþeles pe hârtie.”

Elev caporal Bogdan HAªEGAN , clasa a X-a B

10
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PPeerrssoonnaalliittaatteeaa  
llaa  vv`̀rrssttaa  aaddoolleesscceenn]]eeii

Ne
punem ade-
sea întrebãri
legate de dez-

voltarea personalitãþii, atât a
noastrã cât ºi a celor din jur.

Fiecare om, dispunând de
un potenþial nativ, de o zestre
ereditarã de personalitate, preia
sub influenþa lumii înconjurã-
toare anumite modele de com-
portament ºi de gândire, care
au asupra sa „aceeaºi acþiune
pe care operaþiunea de ºlefuire
ºi fasonare o are asupra unei
pietre preþioase, în urma cãreia ea capãtã strãlucire ºi va-
loare sau rãmâne opacã, lipsitã de importanþã” 
(dr. Gerti Genger).

Formarea personalitãþii depinde de factori care þin de
constituþia fiecãruia, dar mai ales de factorii biografici, ai
vieþii individuale.

La începutul venirii sale pe lume, omul este un „ciot”, o
legãturicã neajutoratã, dominatã de instincte, strict depen-
dentã de îngrijirea ºi ocrotirea celor din jur.

Copiii nu devin sociabili de la sine. Bazele se pun în
primii ani de viaþã. Doar prin educaþie copilul învaþã
normele morale elementare care îi asigurã supravieþuirea în

IInniimmii  ssuubb  ddrraappeellLLyycceeuumm
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societatea în care s-a nãscut. La finalul acestui proces de
socializare, un individ independent ºi responsabil este capa-
bil sã se integreze în societate.

Dar oare lucrurile se petrec întotdeauna astfel?! Avem
nevoie deseori de-a face o tranziþie spre procesul de
socializare. O educaþie rigidã, punitivã, poate perturba pro-
cesul de dezvoltare a unui copil.

Elevii cu care noi lucrãm sunt personalitãþi în formare,
deci nu trebuie sã abordãm  indiferenþa în relaþiile cu ei, nu
avem voie sã-i privim ca pe simple maºinãrii capabile sã
îngurgiteze informaþii. 

Noi suntem educatorii, forma-
torii, de noi depinde foarte mult per-
sonalitatea în formare a adolescentu-
lui, astfel încât sã nu fie pierdut din
punctul de vedere al relaþionãrii ºi
socializãrii.

Adolescentul care urmeazã cursul
dezvoltãrii personalitãþii se aflã într-o
stare emoþionalã de dezechilibru, ast-
fel cã, de multe ori, se vede ame-
ninþat sau nedreptãþit ºi prezintã o
deficienþã a controlului impulsiilor.
Rolul nostru, al adulþilor, al educato-
rilor, este de a-l ajuta pe adolescent
sã-ºi gãseascã echilibrul interior ºi
sã-ºi gestioneze cât mai bine impulsi-
ile. Neglijenþa sau duºurile scoþiene
emoþionale, fac sã-i slãbeascã de tim-
puriu Eul propriu al adolescentului.

Un nucleu corespunzãtor al Eului
este premisa pentru ca personalitatea sã se poatã confrunta
corespunzãtor cu eventualele experienþe neplãcute care
survin în viaþã.

Aºadar, trebuie sã procedãm în aºa manierã încât ado-
lescenþii sã nu dezvolte un sentiment al inutilitãþii ºi
deºertãciunii, sã nu manifeste un comportament pasiv sau
agresiv, ci sã-ºi dezvolte o personalitate puternicã, sã
conºtientizeze cã persoana lor este mai importantã ºi cã
traiectoria pe care o vor urma în aceastã lume nu este
hotãrâtã de stele.

Profesor Simina DURA

IInniimmii  ssuubb  ddrraappeell LLyycceeuumm
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CCeeii  mmaaii  ffrruummoo[[ii  aannii
D

e-a lungul timpului s-a încercat sã se dea o
definiþie adolescenþei. Unii au numit-o „vârsta
ingratã”, alþii „vârsta de aur”, alþii „vârsta

crizelor, vârsta „integrãrii sociale”, unii spun cã este o
problemã moralã ºi psihologicã.

Adolescenþa este perioada cuprinsã între 14-18 ani.
Caracteristicile acestei perioade constau într-o serie de
modificãri prin care se echilibreazã puternic concepþia
despre lume ºi viaþã, se clarificã ºi se intensificã elaborarea
idealurilor, se dezvoltã latura cognitivã, afectivã ºi voliþio-
nalã a personalitãþii.

• Dezvoltarea conºtiinþei de sine se manifestã prin auto-
evaluare, în raport cu propriile realizãri ºi ale altora, se
proiecteazã idealul. Se modificã ºi mãsura relaþiilor cu
adulþii, adolescentul simþind nevoia sã fie apreciat, sã-i fie
ascultate opiniile.

•Afirmarea propriei personalitãþi – perioada ado-
lescenþei se caracterizeazã prin nonconformism, dorinþa de
originalitate, dorinþa de a fi în centrul atenþiei printr-un lim-
baj colorat, aspect exterior original. Uneori imaginea de
sine este exageratã, nefundamentatã.

•Integrarea treptatã în valorile vieþii – toþi adolescenþii
doresc sã fie integraþi într-un grup, însã acest ataºament are
uneori efecte negative datoritã lipsei unor criterii directe de
autoapreciere,  lipsa unor scãri de valori. Modelele
furnizate de mass-media pun un accentul doar pe fru-
museþea fizicã a persoanei ca ºi cum aceasta ar fi singura
definitorie, formarea personalitãþii tinerilor liceeni.

În cadrul orelor de consiliere, încercãm sã-i ajutãm pe
tineri sã se cunoascã, sã descopere ce înseamnã valoare ºi
falsã valoare.

În acest sens, am rãspuns iniþiativei Inspectoratului

IInniimmii  ssuubb  ddrraappeellLLyycceeuumm
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ªcolar Alba, în colaborare cu postul local de televiziune
Antena 1, participând alãturi de alte trei colegii din judeþ la
proiectul „Cei mai frumoºi liceeni”.

Scopul proiectului este de a contura modelul dezirabil al
tânãrului licean, care sã îmbine trãsãturi pozitive de carac-
ter, fizice ºi psihice, acestea urmând sã reprezinte un funda-
ment în educarea ºi formarea tinerilor.

Proiectul a început în data de 7 martie ºi s-a derulat în
cadrul orelor de consiliere, la nivelul claselor a X-a ºi a XI-
a. Profesorii diriginþi ºi elevii au încercat sã gãseascã
rãspunsul potrivit la întrebãrile: „Ce înseamnã a fi un licean

frumos?”; „Ce trãsãturi de caracter ar trebui sã aibã un
tânãr?”; „Care este scara de valori în care crede?”Au fost
selectate 17 însuºiri/ valori care au fost punctate cu note de
la 0-5. În urma evaluãrii rezultatelor, clasele ºi-au desemnat
finaliºti care sã participe la faza urmãtoare. Îi prezentãm
mai jos: Gabor Alexandru ºi Popa Loredana – a X-a A;
Murgu Cristian ºi Ionica Beatrice – a X-a B; Surdu Vlad ºi
Milãºan Adriana – a X-a C; Chirilã Laurenþiu ºi Chiurtu
Adriana – a X-a D; Moldovan Rareº ºi Mârza Romina – a
XI-a A; Dincã Radu ºi Diaconu Diana – a XI-a B; Pop
Silviu ºi Ciapa Mirela – a XI-a C; Rupa-Mic Valentin ºi
Farczadi Karla – a XI-a D.

Responsabil aria curricularã „Consiliere ºi orientare”
Profesor Adela TUDOR
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A
devenit de acum obiºnuinþã pentru locuitorii
municipiului Alba-Iulia ºi pentru numeroºii par-
ticipanþi la festivitãþile organizate cu ocazia zilei

de 1 Decembrie, participarea elevilor Colegiului Militar
Liceal „Mihai Viteazul” la aceste manifestãri.

Dacã pânã în anul 2005, participarea la activitãþile orga-
nizate în cinstea zilei a fost secvenþialã, începând cu anul
2005, odatã cu creºterea în consistenþã a activitãþilor, elevii
colegiului însoþiþi de cadre militare au fost prezenþi în
cadrul acestor acþiuni, fiind în unele situaþii actorii princi-
pali ai manifestãrilor.

Astfel, în anul 2005, la festivitãþile organizate la 1
Decembrie, elevii colegiului au participat cu un bloc defi-
lare constituit din  50 de elevi, conduºi de cãpitanul Marcel
Moghiroiu alãturi de alte 5 detaºamente constituite din
unitãþi operaþionalizate ale M.Ap. ºi MIRA (Brigada.81
Mecanizatã, Brigada 61 Vânãtori de Munte, Academia
Forþelor Terestre, Jandarmi, Inspectoratul Situaþii de
Urgenþã).

În anul 2006, Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”
a fost organizatorul întregii activitãþi atât în ceea ce priveºte
deschiderea „Serbãrilor Unirii” în 26 noiembrie cât ºi,
nemijlocit, a celor desfãºurate în data de 1 Decembrie.

Astfel, pe parcursul a aproximativ 60 minute, în Piaþa
Tricolorului au prezentat exerciþii demonstrative un
detaºament format din 48 elevi din clasa a IX-a, un pluton

constituit din elevii claselor a X-a – instrucþia de front cu
arme, un pluton constituit din elevii clasei a XII-a D –
instrucþie de front ºi un exerciþiu de gimnasticã alcãtuit de
20 elevi.

Anul 2007 aduce o nouã selecþie a elevilor colegiului
nostru la „Serbãrile unirii”, 50 de elevi din clasele X-XI, în
scopul alcãtuirii blocului pentru defilare ºi deschiderea cer-
emonialului, alãturi de Fanfara Garnizoanei Bistriþa,
Detaºamentul Brigãzii 81 Mecanizatã Bistriþa – condus de
cãtre locotenent-colonel Ioan Cristurean, Detaºamentul
Brigãzii 61 Vânãtori de Munte Miercurea Ciuc – condus de
locotenent-colonel Ionel Cioarec, Detaºamentul Academiei
Forþelor Terestre Sibiu – condus de cãtre cãpitan  Neculai
Guþu ºi un detaºament de jandarmi.

Garda drapelului ºi blocul pentru defilare nr.4, conduse
de cãpitanul Florin Cîmpean, au susþinut un exerciþiu din
realitatea cazonã, constând în defilare, depuneri de coroane
la statuia lui Mihai Viteazul ºi culminând cu impresionanta
retragere cu torþe.

Aprecierea numeroasei asistenþe a fost unanimã, din
rândul acesteia fãcând parte ºi oficialitãþile municipiului,
judeþului.

Locþiitorul comandantului
Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”

Locotenent-colonel Marcel DOMªA
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C
hestionarul a fost aplicat unui numãr de 97 de
elevi, din cei 101 elevi ai claselor a IX-a. Între-
bãrile au surprins urmãtoarele aspecte:

1. motivaþia elevilor pentru alegerea colegiului
militar ºi modul în care s-au adaptat condiþiilor
colegiului pânã în decembrie 2007;

2. raportarea elevilor la situaþia ºcolarã ºi la modul
de comportare;

3. relaþia elevilor cu dirigintele, cadrele militare ºi
profesorii;

4. comunicarea elevului cu familia.
În ceea ce priveºte motivaþia elevilor pentru cariera mil-

itarã, din totalul de 101 elevi, 82 (84%) au ales colegiul
militar din proprie iniþiativã. Condiþiile din colegiul sunt
considerate bune de cãtre 47,42% dintre subiecþi, iar
32,98% le considerã pe mãsura aºteptãrilor (aºa cum au
crezut cã vor fi). Astfel, 80% dintre elevi sunt mulþumiþi de
condiþiile din colegiu, ceea ce a determinat o adaptare
uºoarã ºi medie la cerinþele liceului a 83,5% dintre elevi.
Unii elevi mãrturisesc cã au întâmpinat, totuºi, dificultãþi în
adaptare: 50,5% se plâng de programul prelungit de studiu,
de o distanþã mare faþã de pãrinþi ºi de casã, timpul scurt
(insuficient) afectat somnului, deºteptarea la ora 6 ºi, mai
ales, înviorarea, precum ºi învãþatul în colectiv. Multe din-
tre aceste dificultãþi au fost înlãturate, elevii fiind ajutaþi sã
se adapteze la cerinþele colegiului de cãtre colegi (56,7%)
de cãtre profesorii diriginþi (30,92%) ºi de cãtre cadrele
militare (32,98%). Câþiva dintre subiecþi (20,6%) mãrturis-
esc cã nu au avut nevoie de ajutor, adaptându-se singuri. În
ceea ce priveºte adaptarea elevilor la grupul-clasã, majori-
tatea susþin cã se înþeleg bine ºi foarte bine cu colegii, doar
8,24% considerã cã nu se înþeleg pânã la ora actualã cu nici-
un coleg.

Analizând atitudinea elevilor faþã de situaþia ºcolarã, am
constat cã 78,35% dintre elevi considerã cã profesorii îi
evalueazã corect ºi cã rezultatele obþinute ilustreazã bine
pregãtirea lor; doar 15,45% considerã cã sunt subapreciaþi

de cãtre profesori. Elevii considerã cã profesorii colegiului
sunt exigenþi (57,73%) ºi chiar foarte exigenþi (17,5%).
Rezultatele slabe ale elevilor predominã la disciplinele
reale (55,6%), însã existã bineînþeles elevi care au prob-
leme ºi la disciplinele umaniste (39,17%), doar 7,2% dintre
elevi întâmpinã dificultãþi la pregãtire fizicã ºi militarã,
56,7% recunosc cã efortul depus de ei în pregãtire este
acceptabil, 23,7% dintre ei considerã cã efortul depus a fost
mare, iar 20,6% cã efortul depus a fost nesatisfãcãtor.

În legãturã cu participarea la activitãþile din cadrul
orelor de curs, doar 13,4% considerã cã este foarte bunã,
41,2% bunã, 44,3% medie, 9,27% slabã ºi doar 1% foarte
slabã; 70% dintre subiecþi spun cã învaþã constant la toate
materiile, 23,7% învaþã doar la materiile care le plac,
18,55% învaþã la materiile la care cred cã vor fi ascultaþi.

Doar 3,09% dintre subiecþi afirmã cã le place sã
rãspundã la lecþii ºi sã fie controlaþi de cãtre profesori întot-
deauna, 40% preferã sã fie controlaþi destul de des 51,5%
uneori ºi 5,15% foarte rar.

Interesant este cã 72,16% dintre subiecþi recunosc cã le
place sã rãspundã la lecþii ºi sã fie controlaþi de cãtre profe-
sori întotdeauna, 40% preferã sã fie controlaþi destul de des,
51,5% uneori ºi 5,15% foarte rar.

Interesant este cã 72,16% dintre subiecþi recunosc cã
dacã ar învãþa la limita capacitãþilor lor, ar obþine media
generalã peste 9, ºi doar 50,% sperã sã obþinã media peste
9, procent care nu va fi atins datoritã faptului cã au avut
dificultãþi în adaptarea la condiþiile colegiului.

În privinþa relaþiei cu profesorii ºi cadrele militare, ele-
vii nu s-au obiºnuit sã cearã ajutorul acestora, fie cã nu
îndrãznesc, fie cã nu sunt interesaþi, adicã se simt bine/
comod aºa cum se descurcã. Abia 11,4% discutã cu profe-
sorii sau cu dirigintele despre greutãþile pe care le întâmp-
inã în însuºirea cunoºtinþelor, 60,8% discutã uneori cu
diriginþii, iar 23,7% foarte rar. Noi ºtim cã mulþi dintre cei
care discutã des sau foarte des despre aceste greutãþi au fost
provocaþi sau chemaþi de cãtre profesori la consultaþii,
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respectiv la discuþii. Acelaºi lucru se întâmplã ºi în colabo-
rarea cu psihologul sau cu preotul militar. Consilierea
elevilor are loc numai la propunerea dirigintelui sau a
comandantului de companie, nicidecum din iniþiativa
elevilor. Îngrijorãtor, credem noi, este faptul cã 25,71%
dintre elevi se simt neînþeleºi sau neîndreptãþiþi de cãtre
profesori, iar 16,5% de cãtre cadrele militare. Totuºi,
majoritatea elevilor cred cã pot fi ajutaþi sã se adapteze la
condiþiile colegiului de cãtre diriginþi – 52 elevi, cadre mil-
itare – 70, preot militar -4, psiholog – 26.

Este de apreciat faptul cã 79,4% dintre elevi comunicã

ambilor pãrinþi rezultatele obþinute la învãþãturã ºi doar
16,5% le comunicã doar mamei. De asemenea, majoritatea
pãrinþilor  (61,8%) ar dori ca fiii ºi fiicele lor sã înveþe mai
bine. Constatãm cã legãtura elevului cu familia este bine
întreþinutã.

În concluzie, cu toate dificultãþile întâmpinate, 71% din-
tre subiecþi ar opta din nou pentru colegiul militar, 15,5% ar
alege un liceu civil ºi 14,4% nu sunt hotãrâþi în aceastã
privinþã.

Profesor Paraschiva IOSA ºi Simona SIMU
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1. Precizeaz\ ce anume te-a determinat s\ alegi colegiul militar: 
a.  din proprie ini]iativ\; 
b.  la îndemnul p\rin]ilor; 
c.  influen]at de rude sau prieteni; 
d.  informa]ii de la Birourile de Informare-Recrutare; 
e.  Informa]ii de la actuali elevi sau absolven]i; 
f.  alte motive _______________________________________________________ 

2. Cum ]i se par condi]iile din colegiu fa]\ de cum ]i-ai imaginat c\ vor fi ? 
a.  bune; 
b.  mai pu]in bune; 
c.  nu foarte bune; 
d.  rele; 
e.  sunt a[a cum am crezut c\ vor fi; 

3. Cum crezi c\ te-ai adaptat pân\ acum la cerin]ele colegiului ? 
a.  foarte u[or; 
b.  destul de u[or; 
c.  mediu; 
d.  destul de greu; 
e.  foarte greu; 

4. Ai avut dificult\]i în aceast\ privin]\ ? Dac\ da, care anume? 
a.  nu; 
b.  da:    ____________________________________________________________ 

5. Cine te-a ajutat s\ te adaptezi ? 
a.  colegii; 
b.  p\rin]ii; 
c.  diriginta /  dirigintele; 
d.  cadrele militare de la companie; 
e.  nimeni, am reu[it singur; 
f.  alte persoane______________________________________________________ 

6. Care perioad\ din programul zilnic ]i se pare mai dificil\ ? 
a.  programul de înviorare; 
b.  orele de clas\; 
c.  programul de studiu; 
d.  nici una; 
e.  alte activit\]i din programul orar ______________________________________ 

 

CHESTIONAR

1. Precizeazã ce anume te-a determinat sã alegi colegiul militar:

2. Cum þi se par condiþiile din colegiu faþã de cum þi-ai imaginat cã vor fi?

3. Cum crezi cã te-ai adaptat pânã acum la cerinþele colegiului?

4. Ai avut dificultãþi în aceastã privinþã? Dacã da, care anume?

5. Cine te-a ajutat sã te adaptezi?

6. Care perioadã din programul zilnic þi se pare mai dificilã?



18. Discu]i cu dirigintele problemele tale personale ? 
a.  destul de des; 
b.  uneori; 
c.  foarte rar; 
d.  niciodat\; 
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7. Cum apreciezi c\ te în]elegi cu colegii de clas\ ? 
a.  foarte bine; 
b.  destul de bine; 
c.  la un nivel mediu; 
d.  nu prea bine; 
e.  nu m\ în]eleg cu nici un coleg; 

8. Consideri c\ rezultatele (notele) ob]inute pân\ acum în colegiu sunt: 
a.  peste nivelul preg\tirii mele, sunt supraapreciat; 
b.  la nivelul preg\tirii mele, sunt evaluat corect; 
c.  la nivelul preg\tirii mele, sunt subapreciat; 
d.  nu m\ pot aprecia bine; 

9. Profesorii din colegiu ]i se par: 
a.  extrem de indulgen]i; 
b.  indulgen]i; 
c.  ca oricare al]i profesori; 
d.  exigen]i; 
e.  extrem de exigen]i; 

10. La ce discipline [colare ai rezultate mai slabe ? 
a.  la cele reale; 
b.  la cele umane; 
c.  la preg\tire fizic\ sau militar\; 

11. Consideri c\ efortul depus de tine la înv\]\tur\ a fost pân\ acum: 
a.  mare; 
b.  acceptabil; 
c.  nesatisf\c\tor; 

12. Cum a fost participarea ta la activitate în orele de curs ? 
a.  foarte bun\; 
b.  bun\; 
c.  medie; 
d.  slab\; 
e.  foarte slab\; 

13. Cum obi[nuie[ti s\ înve]i zilnic ? 
a.  la toate materiile; 
b.  la materiile care-mi plac; 
c.  la materiile la care [tiu c\ voi  fi ascultat; 
d.  altcumva. Cum ? __________________________________________________ 

14. Î]i place s\ r\spunzi la lec]ii, s\ fii controlat, s\-]i prezin]i temele de cas\, 
lucr\rile individuale [i s\ fii notat ? 

a.  totdeauna; 
b.  destul de des; 
c.  uneori; 
d.  foarte rar; 

15. Dac\ ai înv\]a la limita superioar\ a capacit\]ii tale, ce medie crezi c\ ai putea 
ob]ine la sfâr[itul semestrului I ? 
_______________________________________________________________________ 

16. Ce medie ai dori s\ ob]ii la sfâr[itul semestrului I ? 
_______________________________________________________________________ 
 
17. Discu]i cu profesorii – la diferite materii – greut\]ile pe care le întâmpini în 
însu[irea cuno[tin]elor ?           

a.  destul de des; 
b.  uneori; 
c.  foarte rar; 
d.  niciodat\; 

7. Cum apreciezi cã te înþelegi cu colegii de clasã?

8. Consideri cã rezultatele (notele) obþinute pânã acum în colegiu sunt:

9. Profesorii din colegiu þi se par:

10. La ce discipline ºcolare ai rezultate mai slabe?

12. Cum a fost participarea ta la activitate în orele de curs?

11. Consideri cã efortul depus de tine la învãþãturã a fost pânã acum:

13. Cum obiºnuieºti sã înveþi zilnic?

16. Ce medie ai dori sã obþii la sfârºitul semestrului I?

18. Discuþi cu dirigintele problemele tale personale?

14. Îþi place sã rãspunzi la lecþii, sã fii controlat, sã-þi prezinþi temele de casã, lucrãrile 
individuale ºi sã fii notat?

15. Dacã ai învãþa la limita superioarã a capacitãþii tale, ce medie crezi cã ai putea obþine la
sfârºitul semestrului I?

17. Discuþi cu profesorii – la diferite materii – greutãþile pe care le întâmpini în însuºirea
cunoºtinþelor?
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19. Te sim]i izolat, neîn]eles, neîndrept\]it de c\tre: 
a.  p\rin]i; 
b.  profesori; 
c.  colegi; 
d.  cadre militare; 
e.  alte persoane (precizeaz\ care) ______________________________________ 

20. Notele slabe ob]inute le comunici: 
a.  mamei; 
b.  tat\lui; 
c.  amândurora; 
d.  evit s\ le spun; 

21. Ce atitudine au p\rin]ii t\i fa]\ de rezultatele tale [colare? 
a.  sunt mul]umi]i; 
b.  vor s\ înv\] mai bine; 
c.  nu-[i exprim\ p\rerea; 

22 .Dintre toate aspectele vie]ii din colegiu, ce anume: 
a.  te mul]ume[te cel mai mult__________________________________________ 
b.  te nemul]ume[te cel mai mult________________________________________ 

   c.  te las\ indiferent __________________________________________________ 

23. Cine crezi c\ ar putea s\-i ajute mai mult pe elevi s\ se adapteze la condi]iile 
colegiului militar ? 

a.  colegii; 
b.  p\rin]ii; 
c.  dirigin]ii; 
d.  cadrele militare; 
e.  preotul militar; 
f.  psihologul; 
g.  nimeni, reu[esc [i singuri; 

24. Dac\ ai fi în locul dirigintelui,  ce ai mai face pentru clasa în care te afli ? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

25. Dac\ ai opta acum pentru examenul de admitere în colegiu, ce ai face ? 
a.  a[ opta tot pentru colegiul militar; 
b.  a[ opta pentru un liceu civil; 
c.  nu [tiu; 

 
26. Mediul din care provii este: 

a.  urban; 
b.  rural; 

 
27. Venitul ob]inut de familia ta este: 

a.  <  300 lei; 
b.  300 – 500 lei; 
c.  500 – 700 lei; 
d.  700 – 1000 lei; 
e.  > 1000 lei; 

 

28. Profesia mamei este ______________________________________________ 
 
29. Profesia tat\lui este ______________________________________________ 
 
30. Sex:  

a.  F; 
b.  M; 

19. Te simþi izolat, neînþeles, neîndreptãþit de cãtre:

20. Notele slabe obþinute le comunici:

21. Ce atitudine au pãrinþii tãi faþã de rezultatele tale ºcolare?

23. Cine crezi cã ar putea sã-i ajute mai mult pe elevi sã se adapteze la condiþiile
colegiului militar?

22 .Dintre toate aspectele vieþii din colegiu, ce anume:

24. Dacã ai fi în locul dirigintelui,  ce ai mai face pentru clasa în care te afli?

25. Dacã ai opta acum pentru examenul de admitere în colegiu, ce ai face?

26. Mediul din care provii este:

27. Venitul obþinut de familia ta este:

28. Profesia mamei este 

30. Sex:

29. Profesia tatãlui este



PPlleeddooaarriiee  ppeennttrruu  eedduuccaa]]iiee

D
orinþa de a trãi la maximã intensitate fiecare
clipã, de a face cât mai mult ºi cât mai repede
genereazã paradoxul lumii moderne. Teama de a

nu avea timp ne determinã inexplicabil sã ne propunem tot
mai multe activitãþi. Poate de aici a plecat suspiciunea falsã
referitoare la dezinteresul faþã de educaþie ce planeazã
asupra tânãrului de azi.

Un receptor ideal de informaþie, pregãtit prin selecþie
naturalã de-a lungul a mii de ani, elevul de azi reprezintã o
bazã de date cu spectru de acoperire surprinzãtor de diver-
sificat. El devine o provocare zilnicã pentru profesorul ce
trebuie sã selecteze, sã organizeze ºi sã suplimenteze infor-
maþia. Lecþia devine o cursã contra cronometru în care
fiecare elev ºi profesor are ceva de spus, ºi când, la final de
orã, încã mai au ceva de spus atunci dorinþa de a continua e
proba eficienþei profesionale.

Tinerii încã mai au nevoie de educaþie, dar la nivelul de
exigenþã ºi scopul pe care ei îl prefigureazã. Este în
defavoarea generaþiilor trecute afirmaþia cã nu se citeºte
azi, la fel ca înainte. Pentru o singurã zi de cursuri, elevii

citesc multe pagini din manuale alternative, culegeri de
texte, exerciþii, dicþionare, atlase, reviste ºi atunci când cre-
dem cã se joacã, ei proceseazã informaþii furnizate prin
internet. Tot aici localizeazã ºi citesc variantele oferite pen-
tru rezolvarea unor teme ºi proiecte.

Relaþia profesor – elev ar trebui reconsideratã,
metodologia didacticã ar trebui modernizatã, conþinuturile
ar trebui restructurate, vechile teorii ar trebui adaptate
necesitãþilor obiective. Noi ºtim asta, dar încã mai aºtep-
tãm. 

Tinerii se grãbesc, ei nu mai au timp, prioritãþile lor sunt
altele, iar nevoile sociale primeazã. Sistemul educativ ar
trebui sã ºi le asume considerând cã i se adreseazã direct,
altfel dezechilibrul creat între interesele partenerilor ar
putea crea confuzie ºi chiar respingere.

Într-un colegiu militar, interesul se contureazã ºi devine
evident pe mãsurã ce se apropie anul IV. Elevi ºi profesori
îºi contopesc eforturile într-o competiþie în care câºtigã sau
pierd împreunã. Când dorinþa de a avea succes la examene
devine un scop în sine, distanþa dintre catedrã ºi bancã este
o punte ºi încrederea este sentimentul dominant. Am înþeles
de-a lungul anilor cât de importantã este motivaþia în par-
curgerea etapelor spre succesul profesional. Dorinþa tiner-
ilor de a cunoaºte este mereu aceeaºi, doar profesorul tre-
buie sã fie acolo pentru a rãspunde la întrebãri. Atunci
lecþia nu mai este orã, timpul nu mai conteazã, iar ºcoala e
„lãcaº de culturã”.

Responsabil comisia metodicã „ªtiinþe umane”
Profesor Adela IACOB
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SSeessiiuunneeaa  ddee  rreeffeerraattee  ºº[[ttiiiinn]]iiffiiccee
aallee  eelleevviilloorr

Ca
în fiecare an, Sesiunea de comunicãri
ºtiinþifice ale elevilor colegiului face parte
din activitãþile premergãtoare zilei de 1

Noiembrie, sãrbãtoarea Colegiului Militar Liceal - patronat
de „Mihai Viteazul”.

În acest an ºcolar, aceastã activitate a avut loc în data de
29 octombrie, 2007, iar pentru aceastã ediþie au fost
pregãtite 24 de lucrãri bine documentate la secþiunea ºtiinþe
umaniste ºi 19 la ºtiinþe reale.

Elevii participanþi au fost foarte bine pregãtiþi, lucrãrile
prezentate fiind caracterizate de complexitate ºi inovaþie,
subiectul abordat fiind interesant ºi original.

Devenitã tradiþie, aceastã activitate s-a dovedit deosebit
de eficientã, atât în ceea ce priveºte preocupãrile intelec-
tuale ale elevilor, cât ºi pentru stabilirea unor relaþii inter-

personale, dominate de comunicare, muncã în echipã, cer-
cetare ºi învãþare. Deºi este un concurs în care fiecare
doreºte sã se remarce ºi, de ce nu, sã câºtige, fair-play-ul nu
lipseºte întrucât elevii trebuie sã aleagã, potrivit criteriilor
stabilite, lucrarea care le-a plãcut cel mai mult, încercând sã
fie cât mai obiectivi în aprecierea conþinutului ºi modului
de prezentare.

Sesiunea de referate ºtiinþifice constã în  prezentarea
oralã în faþa profesorilor ºi elevilor a lucrãrii scrise ce a fost
analizatã ºi notatã de catedra profesorilor secþiunii respec-
tive. Deºi se þine cont ºi de modul în care a fost realizatã
lucrarea scrisã, cel mai mult conteazã prezentarea oralã
deoarece în funcþie de aceasta obþii voturile. De aceea este
important sã ºtii sã te exprimi, sã reuºeºti sã-þi controleze
emoþiile ºi sã te faci înþeles de auditoriu.
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De asemenea, prezentarea poate fi însoþitã de
material vizual, slide-uri în Power Point sau
planºe, pentru a acapara ºi menþine atenþia. Este
recomandat sã creezi atmosfera prielnicã pentru
prezentarea lucrãrii ºi poþi sã te foloseºti de orice
detaliu – muzicã, lumânãri, broºuri.

La secþiunea ºtiinþelor umaniste, deºi se
vorbeºte în limbi diferite: românã, englezã,
francezã, s-au prezentat lucrãri interesante
despre miturile moderne în literaturã, condiþia
poetului în societate în viziunea romanticã ºi
simbolistã, Grigorescu, artist modern, jocul în
viziunea lui Ion Creangã ºi Mircea Cãrtãrescu,
parfumul care a strãbãtut vremurile, peºteri de
dincolo de timp, dragostea - cea mai înaltã virtute
creºtinã.

Lucrãrile care au fost premiate au fost:
„Poetry is my language” – Isailã Paul XI A,
„Ontologia cosmogeniei în Grecia anticã ºi
cultura românã” – Diaconu Diana XI B,
„De Vlad L’Empaleur entre vérité et
légende” – Butnaru Silvia XII B, „Le par-
fum á travers les siècles” – Mihai Olguþa
XII C, „La fortification bastionnée d’Alba
Iulia – chef d’oeuvre de l’architeure de type
Vauban” – Ciapa Mirela ºi Mariº Antonia
XI C.

ªtiinþele reale le-au dat elevilor posibilitatea
de a studia sistemele biologice ºi sistemele de
operare pe calculator, fizica aplicatã ºi internetul,
necunoscute matematice, dar ºi modalitãþile de
autoevaluare. Aceste acþiuni bine orientate cresc
prin implicarea activã a elevilor, motivaþia pentru
studii, învãþare ºi cercetare.

Lucrãrile premiate au fost: „Ciocniri
mecanie” – Fãgãdãu Alexandru XI A, „Energie
regenerabilã”  - Stanic Mircea ºi Sântean
Cristian, „Jocuri matematice” – Stanca Mãdãlina
X D, „Schema de funcþionare a unei pile elec-
trice” – Voicu Andreea XII A, „Inegalitatea lui
Young” – Pop Silviu XI C.

Elev sergent Diana DIACONU, clasa a XI-a B
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AAvvaattaarruurriillee  ssccrriissuulluuii  \\nn  
aaccttiivviittaatteeaa  ddiiddaaccttiiccqq  ºº

[[ii  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  cceennaacclluu

În
orice demers critic sau creator, relevarea aces-
tui aspect al creaþiei este deosebit de valoros ºi
de operant din punct de vedere didactic,

întrucât deschide un drum ce poate servi în argumentarea
întregii opere. Cu ce gânduri a fost scrisã opera, cum se
raporteazã scriitorul la universul în care trãim, cum trans-
figureazã datul trãit ºi îl lasã posteritãþii printr-un limbaj
artistic original, cum se cristalizeazã în cuvânt întreaga
experienþã existenþialã a autorului, care sunt avatarurile
acestor cãutãri ale expresiei unice, sunt elemente impor-
tante în studiul axiologic al literaturii ºi în conturarea unui
fond original de universalitate. Ele acoperã atât scopul
informativ-educativ al oricãrui demers didactic, cât ºi pe
cel estetic ºi afectiv, fãcând posibilã emoþia artisticã ºi
implicarea activã în actul receptãrii. Din experienþa la
clasã, pot afirma cã lecþiile de acest tip sunt unele dintre
cele mei reuºite, având un feed-back cu totul pozitiv. 

Elevii se apropie astfel de creaþia
literarã, înþelegând cã în ea se regã-
sesc, deopotrivã, emoþiile ºi senti-
mentele, ideile ºi obsesiile unui om
ca ºi ei, care a trãit la modul cel mai
intens în lume ºi care a fost înzestrat
cu un dar sublim, cel al creaþiei, care
va impresiona multe generaþii de
acum încolo. Vor deduce astfel, de la
sine. de cele mai multe ori, rãspunsul
la o întrebare care apare întotdeauna
în momentul în care un text le
rãmâne încifrat („de ce studiem acest
autor”?) ºi cum este posibilã persis-
tenþa unor opere de-a lungul timpu-
lui, ajungând sã  discearnã astfel între
valoare ºi non-valoare în domeniul

literar. Vor aprecia, nu în cele din urmã, creaþia literarã, ca
fiind depozitara unui  efort intelectual ºi fizic deosebit, care
a putut atrage nu numai bucurii, ci ºi epuizarea finalã a cre-
atorului. Acest demers poate favoriza ºi procesul receptãrii
operei literare, în sensul receptãrii-evaluare ºi al recep-
tãrii-creaþie, un scop deosebit de important în didactica
tuturor vremurilor.

Activitatea din cadrul orelor de literaturã, demersul
didactic, este un preambul pentru definirea singularitãþii,
dar nu ºi creator al acesteia. Ea derivã din capacitatea
fiecaruia de a recepta ºi de a se percepe, în primul rând, pe
sine  Solitudinea creatoare e un prim indiciu al singularitãþii
într-un peisaj literar plin ºi divers. Membrii Cenaclului li-
terar „Mihai Eminescu” au ales sã-ºi punã în valoare alte
parcele ale poliedrului creaþiei, mai mult ca oricând, prin
puterea cu care se afirmã ºi se integreazã în patrimoniul
artei, când tãlmãcirea operei e din ce în ce mai aproape de
original. Avatarurile scrisului se creeazã ºi se re-creeazã în

IInniimmii  ssuubb  ddrraappeellCCuullttuurrqq

23



cadrul ºedinþei de cenaclu – prin talente con-
sacrate sau debutanþi. Acest fapt real se atestã
prin participarea ºi înscrierea în rândul lau-
reaþilor la concursul naþional de creaþie lite-
rarã „Ocrotiþi de Eminescu”, derulat la Blaj,
in zilele de 26 – 27 ianuarie, 2008 (Premiul
special al Editurii „Astra” – Vieru Camelia –
recitare, premiul III – Maris Antonia –
recitare, premiul III – Husti Anamaria –
creaþie, menþiune – Nicolcioiu Vlad –
recitare), prin participarea la Festivalul
naþional Lucian Blaga „Laudã seminþelor
celor de faþã ºi-n veci tuturor” etc.

Dupã cum poezia romaneascã, arta în
genere, se ridicã deasupra particularului ºi a
personalului, mereu în cãutarea absolutului,
tot astfel, elevii colegiului nostru, Coþovanu
Anabella, Delamarian Marco, Husti Anamaria, Mariº
Antonia, Rus Florin, Isaila Paul etc., deschid o noua filã pe
firmamentul spiritualitãþii româneºti. Se demonstreazã ast-
fel, cã arta lor este expresie a singularitãþii, cã avatarurile
scrisului se materializeazã în cadrul cenaclului.  

Mariº Antonia
MOTO: „Niciodatã sã nu spui niciodatã…adevãratul

câºtigãtor se ascunde în spatele aceluia care ºtie sã ºi
piardã înainte sau dupã bucuria câºtigului. Aspirã spre
înalt ºi nu te teme! POÞI!”

Rus Florin
MOTO: „Nu suntem suficient de deºtepþi ca sã le ºtim

pe toate, dar suficienþi de nebuni sã le încercãm”. 
Coþovanu Anabela
MOTO: „Nu lãsa visele sã piarã, pentru cã dacã visele

mor, viaþa nu este decât o pasãre cu aripi rupte care nu mai
poate sã zboare”

Delamarian Marco
MOTO: „Viaþa-i prea scurtã ca sã priveºti în urmã…”

Husti Anamaria
MOTO: „Renasc cu orice

preþ din propria-mi cenuºã
pentru a atinge absolutul”

Isailã Paul
Moto: „Eppur si mauve”
Dacã marii scriitori repre-

zintã esenþa tuturor ipostazelor
creatoare, „faþa” lor întoarsã
spre universalitate, constituitã
preponderent în timp din suma
operelor perene, arta ºi talentul
„militarilor” reprezintã expre-
sia unei singure conºtiinþe – a
celei  inspirate de muze,
izvorâte dintr-un dor de uni-
versalitate.

Profesor 
Cosmina MIRCEA
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MMeettaammoorrffoozzee  ......

P
entru cei mai mulþi dintre adolescenþi termenul
de „culturã” defineºte efortul intelectual imens
al individului ºi al omenirii de a da ºi de a asi-

mila, un absolut ce nu poate fi atins ºi, ca urmare, ce nici
mãcar nu mai meritã sã fie încercat, mai ales în aceastã
lume supusã virtualului din monitor. ªi totuºi, noi, cadrele
didactice le propunem mereu elevilor activitãþi culturale
prin care sã treacã pragul ignoranþei, sã transforme cultura
într-o „modalitate foarte potrivitã de a viza absolutul”
(Andrei Pleºu „Minima moralia”) ºi sã rãspundem între-
bãrii lui Nicolae Iorga: „Credeþi dumneavoastrã cã ºcoala
este numai (...) catehismul manualului?”

Cel mai potrivit act de culturã este acela de a intra prin-
tre cãrþi cu sentimentul infinitului, constatând treptat cã
infinitul este, din fericire, compus din elemente finite, din
absoluturi la îndemânã. ªi cât de pustiu pare sã fie locul,
casa, ºcoala fãrã haina multicolorã a cãrþilor. Peste tot se
umple de lucruri mai mult sau mai puþin utile, de bârfe, de

superstiþii, de umbre ºi de praf, mult praf... Dacã se
deschide fereastra cãtre cãrþi este ca ºi cum ar pãtrunde
lumina soarelui, spulberând letargia ºi risipind somnul raþi-
unii... Cartea face curãþenie printre gânduri ºi presimþiri,
lumineazã locurile obscure ale subconºtientului, scoate
gândirea ºi simþirea din fotoliul comod al ignoranþei, se
aºeazã de-a lungul pereþilor ºi obligã kitch-ul sã plece
(interesant cã nu se atinge de obiectele de arta, de blide ºi
icoane)... Cartea ne îndreaptã spiritul, adunã la sfat înþelep-
ciunea, trezeºte la viaþã conºtiinþa individului ºi lumea,
deþine secretul armoniei ºi al pãcii: nu e doar un prilej pen-
tru delectare, ci o bazã socialã ºi culturalã, coordonata psi-
hicã a lumii. De aceea, cartea de mare valoare moralã ºi
esteticã o exclude pe cea comercialã: infinitul aparþine de
fapt doar primei categorii. „Privite, cãrþile par nespus de
sfioase. Ele nu vin niciodatã spre tine. Ca într-o medievalã
iubire, tu trebuie întotdeauna sã le cauþi ºi sã te duci cãtre
ele. Fiinþa lor este aºteptare purã. Le va deschide cineva
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pentru a le face, astfel, sã înceapã sã fie?” 
(Gabriel Liiceanu)

... muzã... zeu... muzeu... cuvânt din cuvânt... mani-
festarea primordiala a psihismului.... mythos contempo-
ran... personajul cel mai fantastic al basmului modern...
lume.... conºtiinþã... o fantasticã fiinþare transcendentalã...
ºi câte ºi mai câte poate fi ceea ce numim simplu: cartea....

Albert Flocon, un gânditor care ºi-a intitulat o lucrare
”Universul cãrþilor”, se exprima astfel: ,,Orice activitate
umanã este, în ultimã instanþã, tributarã cãrþii. Întregul
univers, cu trecutul ºi prezentul lui, poate fi citit, studiat, ºi
trãit din fotoliu. Înseºi proiectele de viitor se vor ivi din
semnele aºternute pe pagina albã: muntele merge la
Mahomed.” Cartea nu numai cã a adunat, dar a ºi produs
de-a lungul secolelor înþelepciune. A devenit obiect de le-
gendã, a fost cântatã în versuri ºi în gândire. Lope de Vega
o numea ,,prieten care/ când ne oboseºte, tace/ sfatu-i blând
e ºi ne face/ doar în tainã sau mustrare.” Espinel o surprinde
în caracter: „sfetnic credincios, prieten ce nu linguºeºte,
care învioreazã mintea, învãþãtor sufletesc ce ºtie sã
stãpâneascã pornirile trupului, cãlãuzã a vieþii cinstite ºi a
morþii împãcate.” Eseistul Montagne o lua drept tovarãºã
de drum, „cea mai bunã provizie pentru cãlãtoria ome-
neascã”. Duhamel o readuce în intimitate: ”prietenul sin-
gurãtãþii”. În gândirea româneascã a fost cântatã ca “o urnã
plinã de amintiri” – Sadoveanu, ori ca un “glas etern în
spaþiu - Vlahuþã, iar Iorga o analiza în „litere moarte, dar

vrãjite, pe care le învii cu viaþa ta”.
De ce or fi vãzut unii în ea „un cimitir al vocilor” –

(Barbusse) sau „un sicriu în care dorm gândurile”
(Heine). Poate pentru cã s-a simþit între coperþile ei
mirosul de teamã al veºniciei, cum spunea Blaga...
Dar, revenind din metaforã în realitatea concretã a
cãrþii, ea este, fãrã îndoialã, un „prieten rece, dar sigur”
ºi e „memoria de hârtie a umanitãþii – (Schopenhauer),
oricum „cea mai mare dintre toate minunile create de
om” (Gorki).

Conºtiinþa noastrã e un palimpsest, fiecare carte
cititã e o pãtrundere în sensibilitatea noastrã,
deschizând contactul cu formele ºi forþele lumii, e un
simbol ce uneºte particularul cu universalul, pentru a
reconstitui unitatea absolutã. Dacã aºa cum arata Paul
Ricoeur „interpretarea este travaliul de gândire care
constã în a descifra sensul ascuns în sensul aparent, în
a desfãºura nivelurile de semnificaþie în semnificaþia

literarã”, niciodatã interpretul nu se va apropia de ceea ce
spune textul, dacã nu vede aura sensului interogat – o
coacþiune a cognitivului ºi afectivului, Cãrþile, ca ºi sim-
bolurile, „anunþã mai mult decât enunþã...”

Responsabil catedrã „Limba românã”
Profesor Teodora DÃNCILÃ
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REFLEC}II    ....REFLEC}II    ....
*

*      *
Timpul se scurge asemeni apei unui izvor de munte, picur dupq picur, secundq cu secundq, lqs`nd \n

urmq alinarea amintirilor [i o antologie a experimentelor conturate de sufletul sensibil al celor ce deschideau
c`ndva por]ile spre o lume nouq, cea a vie]ii de licean.

Naivi [i entuzia[ti am pq[it pe coridoarele colegiului, timizi [i st`ngaci ne-am strqduit sq descifrqm
tainele universului descoperit. Un tezaur de o bogq]ie ineditq s-a ivit uimind cu vraja sa orizontul ochilor
senini, o comoarq ce se nume[te prietenie, singurul trandafir ce \nflore[te  la umbra sufletelor.

Drumul nostru \n ace[ti patru ani a fost asemeni unei cqlqtorii \n labirintul lui Dedal unde firul
Ariadnei a fost ]esut de convingerea cq nu existq v`nt favorabil dec`t pentru cei ce [tiu \n ce direc]ie se
\ndreaptq [i cq trebuie sq lup]i ne\ncetat pentru a ajunge c`t mai departe.

Împreunq, noi cei din promo]ia a 57-a, am \ncercat sq demonstrqm cq, de[i unii oameni vqd lucrurile a[a
cum sunt [i se \ntreabq neputincio[i: de ce noi visqm la lucruri ce n-au fost niciodatq putem spune:
entuzia[ti: de ce nu?

Ne-au purtat pe valurile timpului idealuri direc]ion`nd pa[ii no[tri spre acela[i drum al ini]ierii \n
tainele maturitq]ii. Piesele unui puzzle ce pqreau a nu se potrivi la \nceput se \mbinq astqzi armonios ilus-
tr`nd o hartq ce ne \ndrumq spre succes, o hartq a muncii \n echipq, a unei colaborqri permanente.

De fiecare datq c`nd o nouq genera]ie apare pe terasa vie]ii, pare cq simfonia lumii \ncepe sq rqsune \ntr-
un tempo nou: vise, speran]e, planuri de luptq - \nsq acela[i timp care a construit mqre]ul puzzle apare
acum neiertqtor [i \i direc]ioneazq piesele spre toate regiunile ]qrii. Am ajuns \n fa]a por]ii pe care scrie „La
revedere! [i de[i cuprin[i de nostalgia clipelor trecute o vom deschide [i vom spune \ncrezqtori „Ne
re\nt`lnim cu idealurile \mplinite”.

Elev  plutonier  adjutant  Maria  DINULESCU,  clasa  a  XII-aa  B

REFLEC}II    ....REFLEC}II    ....
*

*      *
Noi, promo]ia a 57-a, cei ce pq[eam sfios odinioarq pe platoul speran]elor, astqzi parcurgem cu fervoare

ultima sutq de metri spre cucerirea unor noi orizonturi, cele ale academiilor [i [colilor de mai[tri [i subofi]eri.
Sqditq \n sufletul nostru ginga[ de boboci, sqm`n]a cunoa[terii, hrqnitq cu entuziasmul tinere]ii [i curioz-
itatea \n]eleptului de m`ine, a \ncol]it, a crescut [i acum bobocul urmeazq sq \nfloreascq, sq inunde cu par-
fumul squ de recuno[tin]q acest tqr`m al tinerelor speran]e.

Dupq ce am urmat patru ani cu to]ii aceea[i caden]q, a venit momentul ca fiecare dintre noi sq decidq
cqrui mar[ sq se alqture, cu cine sq ]inq caden]a spre a atinge apogeul cunoa[terii. {i cum „lumea nu e a
celor mode[ti, ci a celor energici” (Dante Alighieri), Compania a IV-a, prin dinamismul [i setea sa de abso-
lut, se vrea a fi baza societq]ii de m`ine. Ceea ce lipse[te cu adevqrat acestei epoci este adevqratul curaj,
profunda \ncredere \n noi [i \n viitorul nostru. Noi \nsq suntem convin[i cq putem fi promotori ai valorilor
identitq]ii na]ionale, cq avem curajul de a metamorfoza societatea pun`ndu-ne \n valoare virtu]ile.

Am \nvq]at cq doar \mpreunq, prin eforturi sus]inute, putem escalada aparentul insurmontabil, cq for]a
noastrq reunitq este incomensurabilq.

Pa[ii st`ngaci de odinioarq ce se strqduiau pe acel 1-2-3-4, astqzi sunt pa[i fermi. Din tqria vocii ce ne
ghida a mai rqmas doar ecoul. Dalele vor rqsuna sub caden]a altor pa[i, \n timp ce pecetea sufletelor noas-
tre va dqinui \n catalogul amintirilor.

Elev  sergent  major  Silvia  BUTNARU,  clasa  a  XII-aa  B
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GEORGESCU C. ANDREI
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GLIGOR N. SERGIU- CONSTANTIN
GURZÃU D. FLORINA
HUIBAN M. LUCIA-MIHAELA
INDREIU I. LUCIAN-IONUÞ 

IOVÃNESC L. CLAUDIA
IVAN P. IOAN-GABRIEL
JOLDEª N. MIRELA-NICOLETA
LAZÃR GHE. IOANA-GEORGIANA
MAN V. ADRIANA-IOANA
MARIAN I. ALEXANDRA-IOANA
MARINCAª I. GEANINA-IOANA 
MIHAI T. OLGUÞA
MOLDOVAN GHE. ALEXANDRA-GABRIELA
MOLDOVAN L. LAURA-MARIA
MONI V. MÃDÃLINA-VARVARA
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PAªCU I. IOAN
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ROSI C.I. DANIELA-ALEXANDRA
SAVA V. RUXANDRA-ANDREEA
STIAU I. IOAN-EMIL
SUCIU O.D. ANDREEA-MARIA
ªEULEAN I. CAMELIA-IOANA
ªTEFÃNESCU G.M. IOANA
ªUMÃLAN L. ANDRADA-LIVIA
TOADER D. IOAN
UDREA M.N. MARINELA-GIORGIANA
UÞÃ I. DUMITRU-MÃDÃLIN
VASILE M. ALEXANDRU-MARIUS
VÎLCÃ C. BOGDAN-CONSTANTIN
VOICU C. ELENA -ANDREEA
ZAHARESCU W.B. BOGDAN-PAUL
ZAVOIANU D. MÃDALIN
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„O
minte strãlucitã înseamnã o mare avere”,
asta afirma Seneca în trecut. Aceste
cuvinte au cãlãtorit în timp pânã în ziua de

astãzi prin intermediul cãrþii ºi al cititorilor.
Datoritã dezvoltãrii tehnologiei, pentru mulþi tineri din

zilele noastre, cartea nu este altceva decât un obiect lipsit de
importanþã pe rafturile prãfuite ale bibliotecii, consideratã
un univers indescifrabil ºi de neînþeles.

Însã, existã un loc unde cartea este apreciatã la adevãra-
ta ei valoare, ºi anume, Colegiul Militar Liceal „Mihai
Viteazul”. Elevii celebreazã elementul „sine qua non” al
vieþii culturale în fiecare an de „Ziua Cãrþii”, transformând
evenimentul în tradiþie.

În cadrul acestei sãrbãtori, elevii, îndrumaþi de profe-
sori, organizeazã diferite activitãþi: cenaclu, prezentãri de
carte, analize literare ºi  spectacole artistice.

La ediþia de anul acesta, elevii de clasa a X-a au pregãtit,
în premierã, procesul literar al personajului Ion, din roma-
nul cu acelaºi nume, creat de Liviu Rebreanu. Scena a fost
transformatã într-o adevãratã salã de judecatã. S-a dezbãtut
problema pãmântului, obsesia lui Ion, precum ºi con-

secinþele acþiunilor sale necontro-
late, dezvãluite de martorii intero-
gaþi de cei doi avocaþi, care, prin
agilitate ºi viclenie, în „limita
legii”, au convins juraþii ºi
judecãtorul de vinovãþia, respec-
tiv nevinovãþia lui Ion.

Dupã o „luptã” de o jumãtate de orã, adevãrul, atât de
bine conturat în finalul operei rebreniene, este dezvãluit:
Ion a fost declarat vinovat. Elevii actori au reuºit cu ade-
vãrat sã se identifice cu per-
sonajele interpretate, ºi asta
numai datoritã lecturãrii
operei.

ªi astãzi citim
Rebreanu. Precum în soci-
etatea de altãdatã când exis-
tenþa era condiþionatã de
pãmânt, iar oamenii îºi
depãºeau limitele pentru a
obþine acest element pri-
mordial, în ziua de astãzi,
luptãm pe toate fronturile
pentru idealurile stabilite în
viaþã, însã pentru cu totul
alte valori.

Elev fruntaº Roxana
POPESCU, clasa a X-a B
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AAbboorrddaarreeaa  
tteexxttuulluuii  nnoonnlliitteerraarr

llaa  ccllaassqq
De

câþiva ani, programele ºcolare, atât cele de
gimnaziu, cele de liceu, cât ºi programa de
bacalaureat, acordã o atenþie deosebitã

studiului textului nonliterar, acoperind o paletã largã de
specii: de la cerere la textul publicitar, de la reþeta de
bucãtãrie la textul ºtiinþific, de la texte cu grad mare de co-
dificare, la texte definite prin predominanþa unor tipare tex-
tuale prototipice, altele decât cele întâlnite în textul literar.

Cu toate cã acest tip de texte s-a impus de ceva timp în
programele ºcolare, în faþa evaluãrilor (indiferent de natura
lor - bacalaureat sau evaluãri curente) elevii încã mai

întâmpinã dificultãþi. Încercând sã aflu motivele acestora,
am constatat cã nu se insistã atât de mult pe studiul textului
nonliterar ca pe cel al textului literar ºi cã se fac puþine
analize de text la prima vedere. De asemenea, mulþi elevi se
întreabã: „De ce trebuie sã ne chinuim sã mai învãþãm ºi
textele nonliterare? Nu ne este de ajuns programa de lite-
raturã?” Acest „chin” despre care vorbesc elevii, îl consider
necesar, având în vedere faptul cã textele nonliterare deþin
o pondere mare în viaþa de zi cu zi a elevului, iar prin
studierea acestora, ºcoala permite elevilor translatarea
cunoºtinþelor însuºite în cotidian.
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TABELUL CONCEPTELOR

Grupa Aspectul vizat de
sarcina de lucru Exemple de cerinþe

I Nivelul textual

Textul este alcãtuit din... secvenþe.
Identificaþi-le.
Precizaþi mesajul textului; 
Sistematizaþi mesajul textului pe baza

ideilor principale;

II
Nivelul 

lexico-semantic

Precizaþi, pe baza identificãrii câmpului
semantic dominant domeniul la care face
referire textul; 

Extrageþi neologismele, arhaismele,
regionalismele etc. din text;

Extrageþi cuvintele folosite cu sens figurativ
ºi pe cele polisemantice;

III Nivelul morfologic

Identificaþi modurile ºi timpurile verbale
dominante în text; 

Identificaþi persoana la care se relateazã;
Extrageþi mãrci ale subiectivitãþii celui care

vorbeºte;

IV Nivelul sintactic

Analizaþi câteva fraze din text ºi precizaþi
felul lor dupã numãrul de propoziþii;

Observaþi raportul dintre propoziþiile din
fraze (subordonare sau coordonare);

Identificaþi felul propoziþiilor din punct de
vedere al aspectului ºi scopului comunicãrii;

V
Situaþia 

de comunicare

Precizaþi cum/ cine este emiþãtorul ºi cine
ar trebui sã fie receptorul acestui text;

Identificaþi scopul mesajului transmis;
Precizaþi ce fel de încãrcãturã emoþionalã

are mesajul: criticã, polemicã, neutrã, manipu-
lantã, emoþionalã, persuasivã etc.

VI
Caracterul 
nonliterar

Precizaþi dacã observaþiile fãcute în acest
studiu sunt de actualitate; 

Identificaþi relaþia dintre acest text ºi reali-
tate;

Identificaþi deosebirile dintre acest text ºi
unul literar;



Pentru început, voi defini textul nonliterar. Pornind de
la ideile referitoare la literaritate postulate de Heinrich Plett
în ªtiinþa textului ºi analiza de text, textul nonliterar poate
fi definit în patru perspective: a referentului, a expresiv-
itãþii, a receptivitãþii ºi a retoricii. Din punctul de vedere al
referentului, textul nonliterar vehiculeazã informaþii de tip
factual ºi prezintã o realitate existentã, spre deosebire de li-
teraturã, care construieºte o realitate posibilã, fictivã, un
univers de hârtie ºi cuvinte. Din punctul de vedere al expre-
sivitãþii, textul nonliterar se caracterizeazã printr-un discurs
impersonal, nefiind expresia subiectivitãþii autorului,
excepþie fãcând doar unele specii ale textului jurnalistic.
Din punctul de vedere al receptãrii, textele nonliterare nu
produc, în general, emoþii lectorilor, iar din perspectiva
retoricii, funcþia poeticã a limbajului poate sã fie evidenþi-
atã în grade diferite, în funcþie de tipul de text.

Pornind de la aceste aspecte, esenþiale ºi þinând cont de
faptul cã examenul de bacalaureat presupune atât compre-
hensiunea ºi interpretarea unor astfel de texte, cât ºi pro-
ducerea acestora, mã voi opri asupra etapelor familiarizãrii
elevilor cu textul nonliterar la clasã:

1. etapa prezentãrii caracteristicilor textului prin
studierea unui text-suport;

2. etapa producerii de text;
3. etapa analizei textului produs din perspectiva

codurilor sale;
Etapa prezentãrii caracteristicilor textului poate fi real-

izatã în douã moduri: inductiv, prin analiza unui grupaj de
texte nonliterare pentru a se trece la evidenþierea trãsã-
turilor definitorii, sau deductiv, prin prezentarea caracteris-
ticilor speciei ºi recunoaºterea lor în texte.

Grupajul ar trebui sã fie diversificat ºi sã conþinã tipuri
diferite de invitaþii, de texte informative, de telegrame sau
cereri, de articole de legi, de texte ºtiinþifice, astfel ca ana-
liza sã poatã urmãri aceeºi parametrii: statutul emiþãtorului
(cine relateazã textul) ºi al receptorului (cui i se adreseazã
textul), finalitatea textului (cu ce scop este scris textul),
mãrcile structurale ºi lingvistice specifice (cum este struc-
turat textul, care sunt conectorii specifici, timpurile verbale
folosite etc.). În cazul în care aceste repere nu epuizeazã
trãsãturile speciei, analiza va putea viza ºi alþi parametri,
precum cliºeele lingvistice/ formulele stereotipe, aºezarea
în paginã sau punctuaþia.

O metodã utilã în cadrul unui astfel de demers este
tabelul conceptelor, prin care se sistematizeazã parametrii
vizaþi:

Utilizând acest tabel al conceptelor, activitatea didacticã
se poate desfãºura pe grupe (6 grupe) pentru ca la sfârºitul
activitãþii, profesorul sã sintetizeze rãspunsurile fiecãreia
fie pe tablã, fie pe foi de flipchart, astfel încât sã rezulte
definiþia ºi trãsãturile textului nonliterar. Cele ºase grupe
vor primi sarcini de lucru diferite (urmãrind un anumit
nivel al mesajului) ºi cerinþe care sã-i ajute sã le îndepli-
neascã, aºa cum reiese din tabelul de mai sus.

Sintetizând toate observaþiile
fãcute, elevii reuºesc sã defineascã
textul nonliterar ºi trãsãturile acestu-
ia. Ulterior, în momentul studierii
unui text de graniþã, vor observa
asemãnãrile ºi deosebirile dintre
acesta ºi textele literare/ nonliterare,
iar în analiza comparativã a unor
texte literare ºi nonliterare vor identi-
fica diferitele convenþii ale acestora,
expresivitatea lor diferitã, scopurile
ºi retorica lor specificã.

Voi conchide spunând cã,
trãind printre textele nonliterare,
citindu-le, analizându-le ne þesem
calea, vrând-nevrând, spre sufletul
textului literar.

Profesor Simona SIMU

IInniimmii  ssuubb  ddrraappeell DDiiddaaccttiiccaa

34



C
artea are calitatea de neînlocuit, de a fi cel mai
stimulator instrument de informare pentru gândi-
rea omeneascã. Cinematografia, radioul, televi-

ziunea, internetul, deºi implicã o participare emotivã cres-
cutã, sunt forme mult mai pasive – mintal – decât cartea.
Cartea presupune o reconstrucþie, un efort, o activitate in-
telectualã. Cartea dezvoltã intelectul, nu-l sleieºte. Cartea
dezvoltã rãspunderea personalã. Fiecare carte este o luptã,
un proiect la sfârºitul cãruia se poate spune: am înþeles-o
(sau: nu am înþeles-o). Cartea dã acele mari satisfacþii pe
care le dã munca, realizarea palpabilã, acþiunea dusã pânã
la sfârºit. Numãrul de cãrþi tipãrite, difuzate, numãrul de
cititori ai bibliotecilor continuã sã fie indicii primordiali de
mãsurare a culturii unui popor. Biblioteca este instituþia de
culturã prin excelenþã. 

Bibliotecile, ca deþinãtoare ale tezaurului de cunoºtinþe
ºi ca centre de difuzare ale acestora, sunt verigi ale culturii

în orice timp ºi societate, continuând sã fie ºi în epoca actu-
alã izvoare de culturã. Este cunoscut faptul cã de la apariþia
televiziunii ºi a calculatoarelor, numãrul cãrþilor în lume nu
a scãzut, ci, dimpotrivã, a crescut de aproape patru ori.
Aºadar, în viitor cartea va fi în continuare principalul
mijloc de învãþare, de educaþie, de creaþie ºi de cercetare.
Biblioteca vine în ajutorul elevului, oferindu-i sprijinul în
aprofundarea cunoºtinþelor predate la clasã (manuale,
culegeri, romane etc.) dar, de asemenea, ea încearcã sã
formeze elevului deprinderile de lecturã, îl iniþiazã ºi învaþã
cum sã foloseascã informaþiile primite ºi îl deprinde cu
tehnica muncii intelectuale. Se poate spune cã biblioteca
are un dublu rol: de instruire ºi educaþie. 

Funcþia informativ-formativã a bibliotecii ºcolare se
manifestã în cadrul raportului elev-carte, elev-bibliotecar,
elev-profesor. Elevul este stimulat de cãtre profesor sã
citeascã, în mod suplimentar, un anumit tip de literaturã, fie
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pentru o problemã de specialitate pentru care elevul mani-
festã interes, fie pentru cã are lacune sau pentru lãrgirea ori-
zontului cunoaºterii în alte domenii. Este foarte important
felul în care elevul este stimulat spre lecturã. Indicaþia
autoritarã a profesorului sau a pãrintelui nu este o stimula-
re afectivã. În aceste situaþii, copilul, fie va ignora, fie va
încerca, din constrângere, sã citeascã lecturile recomandate
de „cei mari”. Dacã nici la bibliotecã elevul nu va gãsi un
climat atractiv, prietenos, cald, care sã-i anuleze resenti-
mentul provocat de “obligaþia de a citi”, atunci el nu va fi
atras de lecturã. Este foarte important felul în care elevii
sunt îndrumaþi cãtre lecturã, de asta depinzând nu numai
pasiunea pentru citit, ci mai ales formarea lor ca intelectu-
ali deprinºi cu activitatea temeinicã ºi susþinutã.

Bibliotecarul trebuie sã fie atunci prietenul, confidentul ele-
vului chiar, cel care poate sã-l sfãtuiascã ce carte sã citeascã
pentru a realiza un referat la chimie, fizicã, sau biologie,
sau ce-ar fi mai bun (adecvat vârstei) pentru o lecturã de
vacanþã. Bibliotecarul, cu sprijinul corpului de profesori,
precum ºi a cercurilor de elevi, antreneazã elevii la activi-
tatea bibliotecii.

Participarea elevilor la munca de bibliotecã are ca scop
sã le cultive interesul pentru lecturã, sã-i obiºnuiascã cu
munca sistematicã, independentã, de studiu, sã le faciliteze
accesul la colecþiile bibliotecii, sã-i familiarizeze cu tehni-
cile biblioteconomice ºi bibliografice, sã-i pregãteascã pe
viitorii intelectuali.

Bibliotecar Gheorghina STAN
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EEcclliippssee......  eecclliippssee……  eecclliippssqqrrii......

A
þi urmãrit prima eclipsã a anului 2008, vizibilã din
România? Nu? Nu-i nimic, aþi pierdut doar ultima
eclipsã totalã a acestui deceniu...! 

Pentru ca acest lucru sã nu se mai întâmple, vã sugerez sã
consultaþi lista eclipselor vizibile din România în urmãtorii ani
pentru a vã putea organiza timpul, sau pentru a vã cere permisi-
unea de la cine trebuie, sau pentru a vã pune ceasul sã sune la ora
la care ar trebui sã fiþi „deºtepþi” (pardon, deºteptaþi), în aºa fel
încât sã nu mai pierdeþi frumuseþile deosebite oferite de aseme-
nea fenomene. Sursa acestei liste este www.astroclubul.org/

sorin/eclipse, site pe care veþi putea vedea o mulþime de
detalii despre ce a fost ºi despre ce va sã fie...

Ultima eclipsã de Soare a deceniului, vizibilã din
România, va avea loc în prima zi a lunii august, 2008. Faza maxi-
mã a eclipsei va fi cca. 25% aceastã mãrime variind de la
nord-est la sud-vest în þara noastrã.

În noaptea de 16 spre 17 august, 2008 va avea loc o eclip-
sã parþialã de Lunã cu faza maximã mare de 81,3%. Eclipsa va
putea fi observatã în totalitate din þara noastrã, fazele parþiale

începând la ora 22h36m. Faza maximã va fi atinsã la ora 00h10m
(17 august), iar eclipsa parþialã se va sfârºi la ora 02h57m.

Eclipsa parþialã de Lunã din 16 august, 2008 – are numãrul
29 în ciclul Saros 138. Dupã aceastã eclipsã se va mai produce
una parþialã în 2026 la 28 august cu faza maximã de 93,5%, dupã
aceasta începând eclipsele totale ale ciclului care sunt în numãr
de 26. Cea mai lungã eclipsã totalã a ciclului va dura 1 orã ºi 46
de minute ºi va avea loc pe data de 24 martie, 2369. Ciclul se va
sfârºi la data de 30 martie 2982.

Prima eclipsã a anului 2009
va fi o eclipsã prin penumbrã ce va
putea fi vãzutã la începutul nopþii.
Eclipsa se va produce în seara zilei
de 9 februarie, 2009. La noi în þarã
va putea fi observat doar sfârºitul
acestei eclipse, Luna va rãsãri la ora
17h46m în timp ce faza maximã se
va produce la 16h38ml0s; totuºi
eclipsa va putea fi urmãritã pânã la
ora 18h40m când va avea loc ulti-
mul contact al Lunii cu penumbra
Pãmântului.

A doua eclipsã de Lunã a anu-
lui 2009, vizibilã din România va
avea loc în data de 6 august; va fi tot
o eclipsã prin penumbrã ºi va putea
fi vãzutã la noi în þarã în întregime.
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Luna va intra în penumbrã la ora 02h0lm. Faza maximã se va
produce la ora 03h39m05s când Luna va fi acoperitã de penum-
brã sub un raport de 42,8%. Sfârºitul eclipsei va avea loc la ora
05h17m.

A treia eclipsã de Lunã a
anului 2009, observabilã din
România, va fi una parþialã, va
avea loc în seara de Revelion a
anului fiind o eclipsã cu fazã max-
imã micã  – 0,082. Primul contact
al Lunii cu umbra Pãmântului va
avea loc la ora 20h51 m. Faza
maximã se va produce la ora
21h22m3 5 m, iar sfârºitul eclipsei
parþiale la 21h54m. Eclipsa va
continua pânã la ieºirea Lunii din
penumbra Pãmântului, moment ce
va avea loc la ora 23h30m.

Prima eclipsã a anului 2010
va fi una "micã" de Soare; va avea
loc în dimineaþa zilei de 15 ianua-

rie, 2010 ºi va fi una dintre cele mai mici eclipse de Soare vi-
zibilã din România, în urmãtorii ani.

A doua eclipsã vizibilã din România în 2010 va fi aproape
la fel de insesizabilã ca prima fiind doar faza prin penumbrã a
unei eclipse totale de Lunã, în dimineaþa zilei de 21 decembrie
2010 ºi va fi destul de greu de observat din þara noastrã.

Prima eclipsã a anului 2011 va fi o eclipsã parþialã de
Soare ºi se va produce în dimineaþa zilei de 4 ianuarie 2011; va
fi o eclipsã parþialã mare. Aceasta va fi prima din cele patru
eclipse parþiale de Soare ale anului 2011. Maximul se va produce
la Bucureºti la ora 10,35 când eclipsa va avea magnitudinea 0,75,
iar Soarele va fi acoperit 67,5%.

În seara zilei de 15 iunie, 2011, din România se va obser-
va o frumoasã eclipsã de Lunã a cãrei fazã totala va dura 1 orã ºi
40 de minute.

Aºadar, dacã aþi pierdut eclipsa din 21 februarie 2008 veþi
avea ocazia sã o urmãriþi pe cea din 15 iunie 2011...

Profesor  Iuliana STÃNCESCU
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CCaallccuullaattoorruull  [[ii  tteeoorriiaa
iinntteelliiggeenn]]eelloorr  mmuullttiippllee

T
eoria inteligenþelor multiple oferã
fundament teoretic pentru aplicarea
unui învãþãmânt diferenþiat, particu-

larizat la stilurile de învãþare ale elevului.
Potrivit teoriei inteligenþelor multiple, fiecare
persoanã are un tip de inteligenþã dominantã,
care-i formeazã stilul de învãþare. Pentru dez-
voltarea echilibratã a personalitãþii este nevoie
însã deopotrivã de dezvoltarea celorlalte tipuri
de inteligenþe. Folosirea calculatorului în acti-
vitatea de instruire creeazã o gamã largã de
oportunitãþi de învãþare, contribuind la o dez-
voltare armonioasã prin întãrirea inteligenþei
dominante ºi prin stimularea inteligenþelor
nedominante. 

În Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului, se prevede cã „educaþia trebuie sã urmãreascã dez-
voltarea deplinã a personalitãþii umane”. Pentru realizarea
acestui deziderat, ºcoala trebuie sã plece de la premisa cã,
în condiþiile creºterii exponenþiale a informaþiilor, a urmãri
exclusiv transmiterea de informaþii nu e doar ineficient, ci
ºi periculos. Cadrele didactice trebuie sã dispunã de strate-
gii ºi mijloace care sã le formeze elevilor priceperi,
deprinderi, abilitãþi, competenþe. ªcoala trebuie sã-l înveþe
pe elev cum sã înveþe. 

În cadrul parcursului ºcolar, elevii trebuie sã aibã la dis-
poziþie o gamã variatã de oportunitãþi de învãþare, astfel
încât fiecare sã o poatã alege pe cea mai potrivitã ºi care îi
asigurã o învãþare eficientã. Prin faptul cã activitatea de
instruire este susþinutã pe multiple planuri prin utilizarea
calculatorului, folosirea acestuia poate contribui nu doar la
o activitate de învãþare mai uºoarã, ci ºi la dezvoltarea
armonioasã a personalitãþii.

Afirmaþia de mai sus îºi gãseºte susþinerea în teoria
inteligenþelor multiple (Howard Gardner) care funda-
menteazã practica unui învãþãmânt diferenþiat care sã þinã
cont de particularitãþile de învãþare, de inteligenþa dominan-
tã (spaþialã/ vizualã, logico-matematicã, kinestezicã/ corpo-

ralã, lingvisticã/ verbalã, muzicalã/ ritmicã, interpersonalã,
intrapersonalã, naturalistã) care determinã formarea unui
anume stil de învãþare.

Fãcând apel la multiple canale de comunicare, calcula-
torul îi oferã elevului posibilitatea de a percepe, de a-ºi
organiza ºi de a-ºi reprezenta materialul informativ în
funcþie de inteligenþa sa dominantã, particularizând astfel
actul de învãþare. Calculatorul nu trebuie sã rãmânã la
statutul de mijloc didactic performant, ci este nevoie de va-
lorificarea lui prin producerea ºi aplicarea de software care
sã contribuie la amplificarea performanþelor în învãþare
prin apelul la tipul dominant de inteligenþã, dar ºi la dez-
voltarea celorlalte tipuri de inteligenþã care sã-i asigure ele-
vului formarea armonioasã a personalitãþii.

Calculatorul contribuie la construirea unei cunoaºteri
multiple, în sistem complex. Elevii având ca dominantã
inteligenþa spaþial-vizualã vor beneficia de avantaje cum ar
fi imaginile, graficele ºi diversele scheme sau diagrame pe
care le poate oferi calculatorul. Ei vor reþine astfel mult mai
uºor informaþiile datoritã capacitãþii de a percepe cu acui-
tate lumea vizualã. De asemenea, un real sprijin îl constitu-
ie calculatorul pentru persoanele cu un nivel scãzut al aces-
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tui tip de inteligenþã, în special în ceea ce priveºte
înþelegerea relaþiilor din spaþiu. Fãrã reprezentãrile tridi-
mensionale ale unor obiecte, multor elevi cu alt tip domi-
nant de inteligenþã le va fi foarte greu sã înþeleagã nuanþat
concepte din diverse discipline. 

De asemenea, numãrul mare de nuanþe cromatice,
asocierile care se pot stabili între noþiuni ºi diverse culori
pot contribui, pentru unii elevi, la o memorare mai uºoarã,
iar pentru alþii la dezvoltarea inteligenþei spaþiale. Elevii cu
dominantã auditivã sau, în termenii lui Howard Gardner,
inteligenþa muzical-ritmicã beneficiazã mult de pe urma
efectelor sonore pe care le poate oferi calculatorul. Elevul
care are ca dominantã inteligenþa kinestezicã, fiind pus în
situaþia de a efectua manual diverse operaþii sau de a învãþa
dupã prezentãri animate, îºi va fixa mult mai uºor infor-
maþiile. Ceilalþi, cu alte stiluri de învãþare, datorate altor
inteligenþe dominante, vor fi puºi ºi ei sã efectueze diverse
operaþii care le vor dezvolta gândirea în miºcare ºi coor-
donarea mâinilor în manipularea obiectelor.

Inteligent concepute, lecþiile pe calculator îl pot pune pe
elev în situaþia de a efectua analize ale cauzelor ºi efectelor,
de a realiza combinãri ºi recombinãri, clasificãri pe diverse
criterii, contribuind astfel la dezvoltarea inteligenþei logi-
co-matematice. În mãsura în care individul este pus sã ver-
balizeze, sã citeascã sau sã scrie text pe ecran, dar mai ales
sã transpunã în limbaj verbal observaþiile obþinute prin
intermediul altor coduri, calculatorul este un mijloc de dez-

voltare ºi a inte-
ligenþei verbale,
atât de mult cul-
tivatã în siste-
mul clasic de
instruire.

Rolul calcu-
latorului în dez-
voltarea inte-
ligenþelor com-
portã interpre-
tãri controver-
sate ºi nuanþate.
În concluzie, se
poate afirma cã
noile tehnologii
oferã celor mai
mulþi elevi ºan-
sa de a-ºi folosi

tipul preferat de inteligenþã pentru a învãþa cel mai confor-
tabil, pentru accelerarea progresului în învãþare, dar ºi
ºansa de a-ºi consolida tipurile de inteligenþã mai puþin dez-
voltate, dar de care, cu siguranþã, vor avea nevoie în viaþã.

Valorificarea 
informaþiei electronice la lecþii

Lecþia asistatã de calculator a încetat de multã vreme sã
mai fie o noutate absolutã. Profesorul modern este obligat
sã þinã pasul cu evoluþia societãþii ºi îndeosebi cu nevoia de
asimilare ºi prelucrare rapidã a informaþiei  extrem de
abundente. Pe de altã parte, elevii sunt vizibil atraºi de
magia tastaturii ºi a universului virtual, iar impactul pe care
acest nou “univers” îl are asupra lor este foarte mare. De
aici derivã ºi nevoia noastrã, a dascãlilor, de a þine pasul cu
tendinþele lumii în care trãim ºi cu elevii pe care îi educãm,
folosindu-ne de informaþia electronicã  pentru a ne diversi-
fica metodele de predare-învãþare ºi a stimula interesul
elevilor pentru disciplinele pe care le predãm. 

Informaþia electronicã poate fi utilizatã la lecþii sub
diferite forme:

prin folosirea la orã a informaþiei stocate pe un CD
sau DVD (vezi Enciclopediile Encarta, Hachette...);

prin accesarea în timpul orei a unor site-uri sau pro-
grame educative specializate, site-uri pedagogice, jurnale
televizate sau ediþii on-line ale unor publicaþii;

prin crearea de program ºi exerciþii in  AEL sau a altor
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tipuri de exerciþii interactive,  finalizate cu evaluare sau
autoevaluare imediatã (ex.” Jeu de l’oie”, exerciþii de gra-
maticã on-line);

prin participarea la publicaþii on-line, la diferite
proiecte ºi parteneriate, la sesiuni  de “chat”, corespondenþe
de clasã desfãºurate pe internet cu diferite ocazii: Journée
de la francophonie, Spring Day in Europe, eLearning,
eTwinning, Energy is our future.

Informaþia electronicã poate fi folositã pe tot parcursul
unei ore sau doar secvenþial, în funcþie de disciplinã ºi de
obiectivele lecþiei. Ea poate, de asemenea, sã preia complet
rolul clasicului manual sau poate aduce informaþii supli-
mentare, vizualizând prin intermediul universului 3D
aspecte, concepte, noþiuni pe care manualul nu le poate pre-
lua (vizite virtuale, expoziþii, filme didactice, expoziþii ºi
concerte on-line etc.). 

Toate aceste activitãþi se bucurã de interes din partea
elevilor ºi contribuie atât la îmbogãþirea culturii lor ge-
nerale cât ºi la valorificarea eficientã a
cunoºtinþelor de limbi moderne. Pe lângã
avantajele informative pe care le prezintã
valorificarea informaþiilor electronice la
lecþii existã ºi o importantã laturã forma-
tivã care meritã sã fie menþionatã: acce-
sarea informaþiei electronice presupune
în primul rând interdisciplinaritate.
Profesorul de orice disciplinã este oblig-
at sã îºi dezvolte competenþe în domeniul
informaticii ºi nu numai. Prin partici-
parea la un proiect cum este Energy is
our future profesorul de limbi moderne
trebuie sã colaboreze cu cel de geografie,
biologie sau arte plastice.

O activitate extrem de eficientã pen-
tru formarea competenþelor lingvistice la limba francezã,
de exemplu , este participarea elevilor la jurnalele inter-
naþionale FAX ºi CYBERFAX care permit elevilor sã-ºi
valorifice cunoºtinþele din domenii diverse (sport, Uniunea
Europeanã, Ziua Europeanã a Limbilor, Dezvoltarea dura-
bilã etc.), folosind ca limbã de comunicare limba francezã
ºi având în acelaºi timp posibilitatea de a vedea cum gân-
desc ºi ce soluþii oferã alþi tineri din Europa sau din lume.

Reuºita unei lecþii asistatã de calculator depinde foarte
mult de capacitatea profesorului de a selecta informaþia, de
modul în care acesta reuºeºte sã-ºi structureze lecþia ºi sã
controleze activitatea elevilor. Nu de puþine ori se întâmplã

ca, odatã ajunºi în faþa calculatorului, elevii sã fie tentaþi sã
acceseze alte programe sau site-uri decât cele recomandate
de profesor. Deºi aparent mai simplã, pentru cã nu pre-
supune intervenþia permanentã a profesorului, acest tip de
lecþie se dovedeºte a fi, de fapt, mult mai complicatã, pro-
fesorul fiind solicitat sã coordoneze, sã controleze ºi sã
evalueze permanent activitatea individualã a elevilor pentru
a preveni derapajele.

Marele câºtig este însã al elevilor: pe lângã faptul cã ies
din tiparele unei lecþii tradiþionale, uneori plictisitoare ºi
ineficientã, elevii au posibilitatea de a-ºi dezvolta capaci-
tatea de selectare a informaþiei, fac transferuri de cunoºtinþe
ºi îºi dezvoltã abilitãþi de comunicare, sintetizare ºi gene-
ralizare a informaþiei.

Se pune deseori întrebarea dacã, în viitor, profesorul
clasic va putea fi înlocuit de calculator? Cu siguranþã calcu-
latorul va prelua mult din rolul dascãlului, deja în lume
existã elevi ai cãror profesori se aflã la sute sau chiar mii de

kilometri distanþã, învãþãmântul “la distanþã” câºtigã din ce
în ce mai mult teren, iar sistemul de “clasã virtualã –
Electonic school bag-Cartable electronique” funcþioneazã
deja. Este însã puþin probabil ca ºcoala viitorului sã se
desfãºoare doar în universul virtual întrucât rolul dascãlu-
lui nu este numai acela de a transmite cunoºtinþe ºi de a
evalua ci ºi acela, poate mult mai important, de a educa atât
cu mintea cât ºi cu sufletul , lucru pe care, din fericire, cal-
culatorul nu-l va putea face niciodatã.

Profesor Marioara POPA
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Pe parcursul întregului an ºcolar, imaginea colegiului

nostru a fost des promovatã în presa localã ºi militarã, ºi,
mai nou, la posturile locale de televiziune One TV, Antena
1, la postul regional TVR Cluj, la postul naþional Favorit
TV Bucureºti ºi la cele de radio „Radio Ardeleanul” ºi
Radio Reîntregirea.

Aceste apariþii ale noastre în mass-media sunt extrem de
benefice instituþiei, deoarece multitudinea ºi diversitatea
activitãþilor extracurriculare desfãºurate de cãtre elevii

noºtri ºi îndru-
mate cu compe-
tenþã ºi profe-
sionalism de cã-
tre cadrele di-
dactice ºi mili-
tare ale colegiu-
lui sunt puþin
cunoscute de cã-
tre publicul larg.
Dupã cum ºtim,
majoritatea in-
stituþiilor care se
respectã apelea-
zã la mass-me-
dia pentru a-ºi
promova ima-
ginea sau pentru
a opera schim-
bãri de imagine
ºi a insista pe
modernizarea,
europenizarea
organizãrii aces-
tora. A venit
aºadar, momen-

tul ca ºi colegiul nostru sã prezinte publicului larg imaginea
unei instituþii de învãþãmânt european, performanþã ºi com-
petitivã, reflectatã în activitãþile desfãºurate ºi în evoluþia
onorantã a elevilor noºtri.

Pe data de 26 ianuarie, 2008 am participat împreunã cu
doi elevi la emisiunea matinalã a domnului Ioan Moldovan,
de la One TV pentru a prezenta ecouri ale Atelierelor de
creaþie literar-artisticã ale elevilor ºi studenþilor militari
gãzduitã în acest an de colegiul nostru ºi organizatã în
colaborare cu Consiliul Judeþean Alba ºi alte instituþii mar-
cante de culturã ale judeþului.

În lunile februarie ºi martie am participat, însoþitã fiind
de elevi implicaþi la emisiunea matinalã de la Antena 1, alã-
turi de doamna inspector general adjunct, Elena Ignat,
doamna inspector Rodica Bãruþã ºi consilierii pentru
proiectul „Cei mai frumoºi liceeni”, iniþiat de Inspectoratul
ªcolar Judeþean Alba. Este vorba despre o serie de emisi-
uni-dezbatere care vizeazã subiecte extrem de actuale:
modelul de comportament promovat de societate ºi
mass-media, implicarea ºi dezvoltarea trãsãturilor de carac-
ter pozitive la adolescenþi, promovarea unor modele auten-
tice, demne de urmat în viaþã ºi a unor valori.

Acest proiect a fost unul extrem de generos, a promovat
valori pe care societatea contemporanã le-a uitat, sau le
ignorã cu desãvârºire, deºi sunt, de fapt, valorile care ne
definesc ca fiinþe umane evoluate ºi sociale: frumuseþea
noastrã interioarã, sinceritatea, generozitatea, nobleþea
sufleteascã, eleganþa purtãrilor, empatia, solidaritatea …

Sunt ele oare calitãþi umane cãzute în desuetitudine ºi de
care tinerii noºtri se jeneazã ca de o hainã demodatã,
nemaifiind valorizate de societate ºi de mass media, sau
sunt încã parþial în umbrã, atitudinea afiºatã fiind una non-
conformistã ºi cool …?

Cert este cã misiunea noastrã de educatori este una
extrem de dificilã: sã cultivãm valori pe care societatea le
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trece între paranteze ºi sã formãm caractere care par a nu
mai corespunde pattern-ului actual.

Aceste calitãþi dau însã mãsura adevãratei noastre valori
ºi ele sunt nepieritoare. Avem aºadar nevoie de MODELE
ºi ele trebuie identificate, cultivate ºi promovate.

Domnul profesor Ioan ªopterean a participat, împreunã
cu un grup de 10 elevi pe care i-a îndrumat, cu un program
de colinde tradiþionale, la emisiunea domnului Sergiu
Vitalian Vaida, “Vine Clujul pe la noi”, la TVR Cluj.

Acelaºi domn profesor a participat în
luna ianuarie împreunã cu un grup de
opt elevi pe care îi îndrumã la emisi-
unea “Bunã vreme gospodari”
difuzatã de postul naþional de televiz-
iune Favorit TV, prezentând un
moment folcloric care a cuprins cân-
tece ºi jocuri populare. Tot domnul
profesor ªopterean a participat în
ziua de Florii cu cinci elevi, la One
TV prezentând un repertoriu din
pricesne religioase închinate acestei
sfinte sãrbãtori.

La emisiunile difuzate de pos-
turile locale de radio Ardeleanul ºi
Reîntregirea, pe lângã participãrile
ocazionate de diferite concursuri ºi
activitãþi, doamna Daniela Filomon,
referent pentru relaþii publice, profe-

sori ºi elevi ai colegiului nostru au fost invitaþi sã se implice
în emisiunile sãptãmânale dedicate colegiului militar.

În concluzie, putem afirma cã prezenþa noastrã cu arti-
cole în presã, pe micile ecrane, în studiourile radio, repez-
intã un început încurajator în demersul de a promova ºi de
a face cunoscutã imaginea colegiului.

Consilier pentru programe ºi proiecte educative,
Profesor Carmen ROMAN
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C
reaþia artisticã, rod al transfigurãrii realitãþii ºi al
ficþiunii, al talentului ºi al sensibilitãþii, pasiunii ºi
efortului creator, s-a materializat continuu în

opere de artã, evaluate ºi apreciate dupã cerinþele ei.
Arta, în toate formele ei, este un mod de a arãta cã ºi noi

cei ce-am ales un drum atât de greu, dar atât de frumos, prin
lumea cazonã, suntem înainte de toate, oameni... dornici de
a ne exprima trãirile interioare sub diferite forme.

Pentru a descoperi ºi a cunoaºte artiºtii în devenire, în
prezent, elevi ai colegiilor militare liceale, s-a recurs la
organizarea unui festival de creaþie artisticã ce-a luat
naºtere acum patru ani, aici în inima Ardealului, sub egida:
„În armatã mai este loc ºi de muze”.

Am putea istorisi totul sub forma unei legende care ar
suna cam aºa: „Se zice cã a fost odatã ca niciodatã, cã de n-
ar fi nu s-ar povesti, un tãrâm al cunoaºterii, cunoscut ca
fiind Þara Viteazului Mihai. Locuitorii acestuia nu

descoperiserã un elixir fermecat, dar de ce s-ar fi simþit alt-
fel când era de ajuns sã viseze dragostea perfectã, pentru ca
ea sã devinã realitate, era de-ajuns sã-ºi doreascã un zâm-
bet perfect ºi zâmbetul sã se desãvârºeascã, sã-þi doreascã
infinitul ºi acesta sã ia forma unei coloane, sã-ºi doreascã
absolutul ºi sã-l atingã. La urechile celor din Þara
Viteazului Mihai a ajuns vestea cã nu sunt singurii deþinã-
tori ai unui astfel de pãmânt, cã ar mai exista în lume ºi
Þara Marelui ªtefan ºi Þara Nobilului Cantemir, alte tãrâ-
muri fermecate. Dorinþa lor  a fost atunci sã se alãture aces-
tora ºi visul lor a luat fiinþã în atelierele de creaþie.”

Prima ediþie a festivalului fermecat, denumit „Atelierele
de creaþie literar-artisticã” s-a desfãºurat la colegiul din
Alba-Iulia, în perioada 22-26 octombrie 2004, sub îndru-
marea domnului inspector al Statului Major al Forþelor
Terestre, profesor Dorin Petrica, fiind implicate activ cadre
didactice, militare ºi elevi din cele trei instituþii de

învãþãmânt militar preuniversi-
tar. Festivalul desfãºurat pe
secþiuni de lucru, precum cele
de creaþie literarã, arte vizuale,
arte plastice, creaþie muzicalã ºi
arte dramatice, s-a dovedit a fi o
adevãratã sãrbãtoare a sufletu-
lui, onoratã de prezenta unor
distinºi invitaþi care au apreciat
tinerele talente.

Istoria avea sã se rescrie sub
aceeaºi slavã patru ani mai târz-
iu, în perioada de 26-28 ianuar-
ie, 2008, datã la care se declara
deschis al IV-lea festival al
„Atelierelor de creaþie literar-
artisticã ale elevilor ºi stu-
denþilor militari.”

Am fost însoþiþi pe parcursul
celor douã zile de festival de
organizatorii din acest an,
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reprezentanþi ai Statului Major al Forþelor Terestre –
doamna inspector, profesor Georgiana Mîndrilã,
Consiliul Judeþean Alba ºi, bineînþeles, conducerea
colegiului gazdã.

În premierã au fost invitaþi ºi studenþi de la
Academia Forþelor Terestre „Nicolae Bãlcescu” ºi de
la ªcoala de Aplicaþii pentru Unitãþi Sprijin de Luptã
„General Eremia Grigorescu” Sibiu.

Punctul culminant al Atelierelor de creaþie a fost
show-ul organizat de noi, elevii artiºti ai Colegiului
Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia, care, prin
prestaþia îndelung pregãtitã, am reuºit sã ridicãm sala
în picioare ºi sã primim aplauzele binemeritate.

Am încheiat totul spunând auditoriului astfel „sã
nu uitaþi cã ºi noi înainte de a fi militari suntem
oameni... pãmânteni uniþi de puterea penelului, de
minunea culorilor, de vraja superbului 1, 2, 3..., de
tot ceea ce rimeazã cu „frumos” ºi „original” suntem
pentru cã mereu am avut ceva de spus! ªi am rostit
aceste cuvinte pentru cã noi, vlãstarele tinere ale
bãtrânului colegiu, credem ºi suntem hotãrâþi a lãsa
moºtenire ceea ce ºtim ºi ceea ce putem face, totul
pentru ca legenda Þãrii Viteazului Mihai sã continue
a fi scrisã ”...

Elev caporal Camelia VIERU, clasa a XI-a B
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În
data de
28 fe-
b r u a -

rie, 2008 s-a desfã-
ºurat faza judeþea-
nã a concursului de
„Culturã ºi Civili-
zaþie Româneas-
cã”, unde colegiul
nostru s-a afirmat
din nou, partici-
pând cu douã echi-
paje. 

Unul din echi-
paje format din
elevii Fãgãdãu
Alexandru, Vida
Daniel, Dîrlea

Ionuþ, sub îndrumarea doamnei profesoare Dura Simina, a
prezentat o frumoasã lucrare despre un obicei care dateazã
de foarte mulþi ani în satele noastre româneºti. În cadrul

prezentãrii lucrãrii lor „Strigarea peste sat” sau „Alimoria”
cum mai este numitã tradiþia,
membrii echipajului au recon-
stituit, însã într-un spaþiu mult
mai mic, frumosul obicei
manifestat cu o searã înainte
de Lãsatul secului, de Paºte.

Cel de-al doilea echipaj
format din elevii Filimon
Cristina, ªtefan Adrian ºi

Bãiaºu Cristian, sub îndrumarea domniºoarei profesoare
Fãrcaº Paraschiva, s-a calificat la etapa naþionalã cu
lucrarea „Icoana pe sticlã”. Aceºtia au evidenþiat Centrul
Laz asupra cãruia s-a efectuat studiul de caz, prezentând
totodatã tezaurul deþinut de doamna Maria – ultimul vlãstar
al renumitei familii Poienaru, familie de meºteri iconari din
Laz a cãrei activitate se desfãºoarã de 200 de ani fãrã între-
rupere. 

Etapa naþionalã se va desfãºura la Tulcea, în perioada
28.05.-31 mai 2008. Le urãm succes colegilor noºtri ºi, de
asemenea, le dorim sã se întoarcã cu un loc fruntaº, demn
de Colegiul Militar „Mihai Viteazul”. De asemenea, vã
invitãm sã descoperiþi „tezaurul
din Laz”, unde doamna Maria
Poienaru vã aºteaptã sã treceþi
pragul „casei cu sfinþi”.

Elev fruntaº 
Cristina FILIMON,

clasa a X-a C
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Î
ntr-o lume invadatã de violenþã ºi agitaþie, incertitu-
dine ºi stres, educarea elevilor în spiritul disciplinei,
a unei vieþi echilibrate, armonioase, disciplina ar tre-

bui sã devinã o prioritate a ºcolii, a familiei ºi a societãþii.
Definiþia disciplinei este regãsitã în totalitate în com-

portamentul elevilor din liceul militar. A fi disciplinat
înseamnã sã respecþi regulile, sã execuþi ordinele primite ºi,
nu în ultimul rând, sã respecþi normele de conduitã moralã.

Pãºind mãrunt în tainele carierei militare cu un an în
urmã, am descoperit regulile stricte ce duc la buna
funcþionare a instituþiei.

Caracterizat prin stricteþe, liceul militar vegheazã, prin
serviciile de permanenþã, la respectarea întocmai a progra-
mului orar. Pentru sporirea securitãþii ºi a ordinii interioare
s-a angajat o firmã de pazã ºi s-au montat camere de filmat
în laboratoare ºi pe holuri.

Au fost momente în care elevii îºi simþeau intimitatea
invadatã de aceste camere, fiind supravegheaþi 24 ore pe zi.
Odatã cu trecerea timpului, elevii au conºtientizat faptul cã
aceste camere sunt o mãsurã de protecþie ºi nu una de pre-
siune.

Disciplina ºi programul orar al liceului militar sunt mult

superioare celor din liceele civile. Prin securitatea, punctu-
alitatea ºi meticulozitatea ridicatã, ne demonstreazã cã
liceul militar este punctul de plecare al unei cariere militare
reuºite, formând personalitãþi ºi caractere ce sunt capabile
sã preia responsabilitãþile societãþii de mâine.

Elev fruntaº Cristian BOLOG, clasa a X-a B

IInniimmii  ssuubb  ddrraappeellLLyycceeuumm

47



48

CCaarriieerraa  mmiilliittaarrqq

P
oate cã e vârsta când vrei sã scapi de pãrinþi ºi
simþi nevoia de independenþã sau poate chiar
sfatul pãrinþilor tãi l-ai ascultat urmând cariera

militarã. Cert este cã nu mulþi reuºesc ºi de aici îþi dai
seama cã trebuie sã fie grea calea pe care ai ales-o. Dar ºtii
cã te vei gândi cu plãcere la aceastã perioadã din viaþa ta
atunci când vei fi încheiat ºi mai ºtii cã dacã alegi calea
uºoarã a lucrurilor, când vei ajunge la capãtul ei îþi vei da
seama cã nu mai e loc ºi pentru tine, fiindcã toþi au ales-o.

Eºti la vârsta visãtoare a începutului de liceu ºi tocmai
de aceea primul impact cu viaþa cazonã este aºa de dur. Însã
lucrul acesta te pune puþin pe gânduri ºi îþi dai seama cã nu
e vorba de impactul cu greutãþile vieþii cazone, ci de
impactul cu greutãþile vieþii în general, pe care erai prea
copil ca sã le vezi. Acum nu-þi rãmâne altceva de fãcut
decât sã te maturizezi ºi sã reuºeºti sã învingi toate
greutãþile care îþi apar în calea pe care ai ales-o. La urma
urmei, ºtiai cã o sã fie greu. Dar nu ºtiai ce înseamnã
„greu”... În mod surprinzãtor totul trece mai greu decât te

aºteptai, dar nici nu-þi dai seama cât de repede...
ªi uite-aºa trece primul semestru. Te întâlneºti cu vechii

tãi prieteni în vacanþã ºi îþi pare totul atât de diferit ºi de
schimbat... ªi la un moment dat îþi dai seama cã tu eºti cel
schimbat. Nu mai eºti copil, spre deosebire de cei de vârs-
ta ta. Apoi trece primul an, ºi urmãtorul... ºi urmãtorul... ªi
te trezeºti cã deja s-a ºi dus o etapã însemnatã a vieþii tale,
iar acum eºti pregãtit sã îmbraci uniforma pentru totdeau-
na.

Cariera militarã te învaþã sã devii un om de elitã, în care
ceilalþi pot sã-ºi piardã toatã încrederea; te învaþã sã inter-
acþionezi cu cei din jurul tãu ºi de aici deprinzi valori
morale precum camaraderia, altruismul, respectul faþã de
cei din jurul tãu ºi, cel mai important, respectul faþã de tine
însuþi.

Aºa cã, de ce sã nu-ºi transformi visul tãu de copil într-
o realitate cât se poate de maturã? Încearcã! ªtiu cã poþi!

Elev caporal Valentin RUPA-MIC, clasa a XI-a D
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În
urmã cu 10 ani, apãrea primul numãr al perio-
dicului de informaþie (in)dependent de tot ceea
ce se întâmpla în ºcoalã, intitulat Curier LM.

Au avut ocazia sã scrie, la început, elevii cu talent, cadre
militare ºi didactice care

foloseau acest ziar
lunar ca mijloc

ºi metodã
p e d a g o -

gicã. În
cei zece
ani de
apariþie,
periodi-

cul a avut
mai multe

etape atât
ca mod de abor-

dare a temelor cât ºi
în ceea ce priveºte colectivul de redacþie ºi coordonarea
acestuia. 

Din anul 2005 sunt coordonatoarea colectivului de
redacþie atât la Curier cât ºi la suplimentul acestuia, apãrut
în anul 2007 – Info Sport. Cu ocazia desfãºurãrii, în
colegiul nostru, a Olimpiadei de varã a sportului militar
liceal, ediþia 2006, a apãrut ºi cercul de
jurnalism. Membrii acestui cerc s-au
descurcat foarte bine la
realizarea celor trei numere
(Curier Sportiv), care au
apãrut pe timpul desfã-
ºurãrii competiþiilor spor-
tive, drept pentru care au
continuat, în aceeaºi mani-
erã, sã se ocupe de apariþia
Curierului lunar. Pânã la
apariþia cercului de jurnalism
Curierul a apãrut o perioadã,
la nivel de clasã, astfel încât
de fiecare numãr se ocupau, cel puþin
o datã în cei patru ani de studiu, elevii

unei clase, mai puþin cei din anul terminal, având în vedere
preocuparea lor pentru pregãtirea examenelor ce-i aºteaptã.
Odatã cu înfiinþarea cercului de jurnalism, în anul ºcolar
2006-2007, responsabilitatea apariþiei lunare a ziarului ºi
suplimentului acestuia a revenit membrilor cercului. Sigur
cã asta nu excludea posibilitatea redactãrii unor articole ºi
de cãtre elevi care nu erau „jurnaliºti” ºi colaborarea cu
profesorii diriginþi ºi cu cei de limba ºi literatura românã.

În anul ºcolar 2007-2008 s-a revenit la varianta editãrii
ziarului la nivel de clasã, o metodã eficientã pentru
deprinderea unor abilitãþi de redactare, de abordare ºi
comunicare vis-a-vis de activitãþile desfãºurate în colegiu,
precum ºi de promovare a tinerelor talente literare. 

Ziarul Curier, suplimentul Info Sport, Curier literar, ºi
cele apãrute cu prilejul unor activitãþi importante (Curier
Sportiv, la Olimpiada de varã a sportului militar liceal,
Glasul cãrþii, la Ziua Cãrþii, Info Art, la Atelierele de creaþie
literar-artisticã ale elevilor ºi studenþilor militari) au
devenit ºi mijloace de promovare a instituþiei pentru toþi cei
care ne trec pragul, fie ei viitori candidaþi, oaspeþi,
reprezentanþi de seamã ai Armatei României, colegi din
celelalte instituþii de învãþãmânt militar etc.

Alãturi de aceasta se înscriu emisiunile radio zilnice ºi
cele TV lunar, realizate în cadrul instituþiei. Toate con-
tribuie la evidenþierea ºi promovarea activitãþilor colegiului

care sunt din ce în ce mai multe ºi
mai complexe.  

Toatã aceastã activitate
jurnalisticã desfãºuratã
de elevii colegiului com-

pleteazã seria acti-
vitãþilor extracurricu-
lare, din cultura orga-
nizaþionalã, prin care
se defineºte ºi se indi-
vidualizeazã instituþia

de învãþãmânt militar
albaiulian. 

Referent relaþii publice 
Daniela FILIMON
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V
ocea este un dar minunat de la Dumnezeu. Ea
poate fi numitã pe bunã dreptate un instrument
muzical. Deºi puþini sunt cei care pot cânta

asemenea interpreþilor de operã, cântatul face parte din
viaþa multora, fiind ceva la fel de firesc precum mâncatul
sau dormitul. Indiferent cã aveþi o voce bunã sau nu, fãrã
îndoialã cã aþi dori sã înþelegeþi „cum funcþioneazã acest
instrument”.

Laringele, situat în mijlocul gâtului, este organul în
care se formeazã sunetul. Este un organ tubular cartilagi-
nos ce adãposteºte douã pliuri musculare mici, numite
coarde vocale. Cum se produce sunetul? Când respirãm
normal, coardele vocale sunt relaxate ºi formeazã o
deschizãturã triunghiularã în trahee, numitã glotã. Când
cântãm, curentul de aer ce iese din plãmâni sub presiune
trece prin laringe, glota se îngusteazã, iar coardele vocale

vibreazã, producând sunetul. Cu cât coardele vocale se
întind mai mult, cu atât numãrul vibraþilor este mai mare,
iar sunetul emis este mai înalt. Când presiunea aerului
descreºte, iar coardele vocale se relaxeazã, deschizãtura
glotei se mãreºte. Numãrul vibraþilor scade, iar sunetele
emise sunt mai grave. 

Tehnica vocalã ºi constituþia fizicã

În tinereþe, Enrico Caruso avea o voce superbã, cãreia îi
lipsea însã intensitatea. Totuºi, prin exerciþiu, Caruso a
dobândit o voce puternicã. Deºi un glas frumos este un dar
cu care ne naºtem, în muzica liricã tehnica vocalã este de
mare importanþã. Interpretul trebuie sã respire corect: sã
inspire suficient aer, pe care sã-l ºtie doza. Se spune cã cele-
brul cântãreþ din sec. al XVIII-lea, Carlo Broschi, supranu-
mit FARINELLI, putea emite 150 de note într-o singurã
duratã de suflu.

Interpreþii de operã trebuie sã înveþe sã-ºi amplifice
vocea folosindu-ºi corpul drept „cutie de rezonanþã” potri-
vit unor specialiºti, oasele cutiei toracice amplificã sunetele
mai grave, pe când maxilarul inferior ºi oasele cavitãþilor

IInniimmii  ssuubb  ddrraappeell CCuullttuurrqq

C`ntqre]ul  stq  în  picioare,  într-oo  
pozi]ie  relaxatq,  cu  pieptul  în  afarq  
capul  sus,  fruntea  u[r  plecatq  [i  buzele
destinse.  Dupq  un  scurt  preludiu
orchestral,  tenorul  atacq  aria  mult  
a[teptatq.  Notele  curg  cu  aparentq
u[urin]q,  în  timp  ce  vocea  pare  sq  vinq  
de  undeva  din  afara  corpului  squ.
Când  aria  se  încheie,  publicul  izbucne[te  
într-uun  ropot  de  aplauze.
Opera  este  o  compozi]ie  muzicalq
scrisq  pentru  soli[ti,  cor  [i  orchestrq,
pe  textul  unui  libret  dramatic.
Vq  place  opera?  A]i  fost  vreodatq
la  un  spectacol  de  operq?
Care  crede]i  cq  este  secretul  splendidei
voci  a  unui  interpret  liric?
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bucale amplificã sunetele înalte. 
Mulþi cred cã la actul cântului participã doar gâtul.

Totuºi, s-a spus ºi asta pe bunã dreptate- cã întregul corp
cântã, în sensul cã la actul cântului ia parte întreaga energie
a interpretului. De aceea, tensiunea muscularã trebuie
menþinutã într-un echilibru perfect. Interpretarea liricã,
aºadar, necesitã multã forþã ºi efort fizic. Acesta este, pro-
babil, motivul pentru care unii cântãreþi de operã au o con-
stituþie solidã. Maria Calllas a fost una dintre cele mai cele-
bre interprete de operã din secolul XX. Mulþi însã cred cã
scãderea ei bruscã în greutate, ca urmare a unui regim ali-
mentar sever, a dus la deteriorarea vocii.

Muzica liricã de-a lungul secolelor

De-a lungul timpului, tehnica ºi stilul interpretãrii lirice
au evoluat mult. Sã luãm douã exemple. Când cadrul
reprezentaþiilor de operã a trecut de la biserici sau alte
spaþii închise la teatrele de operã, interpretarea delicatã, lip-
sitã de efort, a cedat locul unei interpretãri amplificate de
„cutiile de rezonanþã” ale corpului. Aceastã schimbare a
fost ºi mai evidentã când orchestrelor relativ mici, precum
cele folosite de Mozart, le-au locul orchestre mult mai
mari, precum cele folosite de Verdi ºi Wagner. În secolele
XVII ºi XVIII, precum ºi în prima jumãtate a secolului XIX
ºi începutul secolului XX a fost însã total diferit. În aceastã
perioadã, vocea, deºi încã reginã a operei, rãmâne doar unul
dintre numeroasele ei elemente esenþiale. 

Puterea operei de a miºca inimi a dus la realizarea mul-
tor compoziþii muzicale de acest gen. Compozitori precum
Paisiello, Cimarosa, Gluck, Mozart, Donizetti, Rossini,
Bellini, Wagner, Verdi, Puccini, Bizet, Meyerbeer ºi

Pascagini, ca sã amintim doar câþiva
dintre cei mai celebri au aºternut pe por-
tativ compoziþii inegalabile, capabile sã
stârneascã emoþii dintre cele mai pro-
funde.

Excese în numele muzicii

În istoria muzicii lirice au existat ºi
momente întunecate. Sã ne gândim la
castraþi care mai bine de un veac au
fãcut sã vibreze scenele operei italiene.
Înainte de pubertate, erau supuºi ope-
raþiei de castrare. Vocea lor rãmânea

înaltã ºi puternicã, având un ambitus ieºit din comun. 
Interpreþi lirici celebri au devenit adevãrate stele ale

operei, iar unii dintre admiratorii lor i-au venerat.
Funeraliile lui Luciano Pavarotti sunt un exemplu grãitor în
acest sens. Maria Callas a fost numitã La Divina, iar Joan
Sudherlant La Stupenda (uluitoarea). Totuºi, ceea ce a
sporit popularitate operei  este însãºi puterea ei de a cuceri
publicul.

Dacã veþi avea ocazia sã auziþi o sopranã interpretând o
arie celebrã, gândiþi-vã pentru o clipã la educaþia ºi autodis-
ciplina care au zãmislit o asemenea voce. Probabil, veþi fi
în asentimentul scriitorului care a spus cã „ în operã cuvin-
tele se împletesc cu muzica, iar versurile se înalþã…pe ari-
pile unei melodii”.       

Profesor Ioan ªOPTEREAN
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O
datã cu începerea anului ºcolar este ºi momen-
tul debutului unei noi perioade de pregãtire a
sportivilor. Depistarea tinerilor cu aptitudini în

practicarea unor probe atletice ºi motivarea unui numãr cât
mai mare de elevi în practicarea sportului sunt obiectivele
pe care ºi le propune catedra de educaþie fizicã ºi sport prin
organizarea în primele zile ale anului ºcolar a concursului
local „Cupa Toamnei” la cros.

Elevii Mariº Antonia ºi Delamarian Marco din clasa a
XI-a C au fost câºtigãtorii acestei competiþii. Bobocii care
s-au evidenþiat au fost: Toth Maria, Chirilã Daniela,
Moldovan Dãnuþ ºi Costache Cãtãlin înscriindu-se astfel la
„ªcoala de atletism” condusã de profesorul Ilie Cioca.

Peste 30 de elevi ai colegiului ºi-au fãcut debutul în
competiþiile de nivel judeþean ale noului an sportiv
2007-2008, la concursurile organizate cu ocazia inaugurãrii
„Târgului de Turism” de la Gârda. Aceºtia au concurat la
cros, fotbal ºi tenis de masã unde au obþinut, cum era de
aºteptat, locul I.

Ziua Armatei a fost prilejul cu care s-a organizat con-
cursul local „Cupa 25 octombrie” la tir ºi fotbal. Cu aceastã
ocazie, locotenentul Butuza Gabriel ºi locotenentul Gândilã
Florin au fãcut selecþia pentru loturile sportive de tir,
respectiv fotbal.

„Cupa Mihai Viteazul”, competiþie cu tradiþie dedicatã
Zilei Colegiului, s-a desfãºurat pe companii la diferite
probe atletice: de alergare pe pistã, sãrituri, aruncãri ºi
jocuri sportive precum baschet, handbal, tenis de masã ºi
volei. Cupa a fost câºtigatã de compania a III-a.

Toamna începe sezonul crosurilor. O probã atleticã grea,
care necesitã antrenament specific pe teren variat, cu pante
abrupte ºi noroiase, pe timp ploios sau friguros. De aceea,
atleþilor, în special alergãtorilor de fond ºi semifond, li se
cuvine aprecierea la superlativ a voinþei, perseverenþei ºi
dorinþei de a se antrena indiferent de greutãþi. 

Etapa judeþeanã a Campionatului Naþional de Cros pen-

tru juniori I, II ºi III s-a desfãºurat în colegiul nostru. La
acest concurs au participat sportivi de la CSS-LPS

Alba-Iulia, C.S a ”Unirea” Alba
Iulia, C.S. „Mica Romã” Blaj. La
juniori II fete ºi juniori III bãieþi tot
podiumul a fost ocupat de elevii
Colegiului Militar Liceal „Mihai
Viteazul”. Acest lucru a permis ca-
lificarea la etapa finalã a campiona-
tului care s-a desfãºurat la Botoºani.
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Rezultatele obþinute sunt foarte bune pentru acest nivel al
competiþiei, la echipe fetele clasându-se pe locul IV, iar
bãieþii pe locul V.

La concursul interjudeþean „Crosul 15 noiembrie”,
organizat la poalele Tâmpei, fetele au ocupat din nou
podiumul la juniori II.

A urmat Crosul interjudeþean de semimaraton ºi ºtafetã
organizat la Cluj-Napoca. La ºtafetã 4 x 5 km  fetele au
ocupat locul III, iar la bãieþi locul VI.

Direcþia Judeþeanã de Sport Alba în colaborare cu

Colegiul Militar a organizat Crosul Unirii. Desfãºurat pe
categorii de vârstã, de la copii pânã la veterani de peste 85
de ani, concursul a reunit sportivi din aproape toate judeþele
þãrii.

Eleva Mariº Antonia a obþinut locul III la juniori II, ea
reuºind sã depãºeascã adversare puternice care sunt legiti-
mate ºi concureazã pentru cluburi cu tradiþie în atletism din
þarã.

Cu speranþa de a realiza baremul de calificare la etapa
finalã a Campionatului Naþional de Atletism în salã, cei mai
buni atleþi au concurat în luna ianuarie la etapa judeþeanã a
acestei competiþii. Rezultate foarte bune au obþinut elevii
Parschivescu Marian ºi Ifrim Paul la 100 m plat, Mariº
Antonia la 800 m ºi Delamarian Marco la 400 m plat.

Concursuri importante de nivel naþional au avut ºi
karatiºtii: Cupa României, organizatã la Mediaº ºi Cupa
Petrolistului, organizatã la Þicleni, la kata s-au obþinut
locuri I prin elevii Kovacs Andrei, Halas Lucian, Diaconu
Diana; locul II – Hegyi Bogdan, ºi locul III - Diaconu
Diana, Halas Lucian, iar la kumite locul I Vezure Adrian,

Hegy Bogdan Kovacs Andrei
ºi locul II – Kovacs Andrei,
Criºan Cãtãlina, Diaconu
Diana.

Sportivii sunt pregãtiþi de
antrenorul Grozav Florin care
coordoneazã ºi lotul de tenis
de masã. La „Cupa Unirii” la
tenis de masã bãieºii s-au
clasat pe primele trei locuri,
iar la Cupa Universitãþii „1
Decembrie 1918” s-au obþi-
nut un loc II la individual ºi
unul cu echipa, elevii
Fugãreþu Marius ºi Mîrza
Romina câºtigând cupa la
individual ºi cu echipa.

Aceºtia s-au calificat la etapa judeþeanã a Olimpiadei
Naþionale a Sportului ªcolar la tenis de masã. La aceastã
etapã s-au mai calificat echipa de baschet bãieþi ºi echipa de
volei fete a obþinut locul II. De apreciat este faptul cã
echipa de volei bãieþi ºi echipa de volei fete care au obþinut
locul II, echipa de volei bãieþi s-a calificat la etapa zonalã.
Fugãreþu Marius cel mai bun jucãtor care concureazã în
divizia B, pentru Clubul Sportiv „Unirea” Alba-Iulia a
acces în etapa finalã a acestei competiþii care se va
desfãºura în, luna mai la Arad.

În ziua de 8 martie, componentele echipei de marº,
Ciapa Mirela, Gurzãu Florina, Lupulesc Georgiana ºi Mariº
Antonia, ne-au adus un frumos „cadou” – locul II la
Campionatul Naþional organizat la Reºiþa.

Cele mai importante competiþii, între liceele militare,
sunt aºteptate întotdeauna cu emoþie ºi nerãbdare. Prima
confruntare s-a desfãºurat la Câmpulung Moldovenesc în
cadrul Campionatelor Militar de cros, ºah ºi minifotbal,
Marian Alexandra a obþinut locul la ºah ºi Mariº Antonia
locul III la cros. Cea mai aºteptatã competiþie, Olimpiada
de varã a sportului militar liceal va fi organizatã la Breaza,
la sfârºitul lunii mai.

Tuturor  concurenþilor le dorim mult succes!

Profesor Felicia VANCEA
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E ra pe la începutul lui decembrie sumbru, când El a cunoscut-o pe Ea.
Soarele vibra timid între norii de cenuºã ce pãreau sã se prãbuºeascã

peste aleea goalã.
S-au cunoscut bizar, fãrã ca nici unul dintre ei sã ºtie ce va urma. Se întâlneau

zilnic, iar fiecare clipã scursã la distanþã era resimþitã de amândoi... era descrisã ca
un gol în suflet, în simþire. El mereu îi vorbea, îi zugrãvea, îi descria, îi contura
fiecare ungher din naturã, ea asculta, înþelegea ºi simþea tremurând fiecare nuanþã.
Schiþele prezentate pãreau sã prindã viaþã despletindu-se în fiecare moment de
cumpãnã apãrut. Toatã splendoarea umbrea luminos simþirea ei. El era, de fapt, ca
o a treia mânã în prelegere – cursul vieþii, ca o a treia privire spre orizontul spre
care se avântã, cu atâta nepãsare, un glas numit sã dezmierde spiritul. Ea asculta...
apoi schimbau rolurile însã ea ataºa sunete peisajelor de poveste, clãdite cu atâta
migalã în sufletul ºi închipuirea ei. Fiecare picãturã de ploaie, fiecare ciripit de
pasãre, fiecare frunzã în lunga ei cãdere. O atingea, o sãruta... Aceste momente o
fãceau sã nu resimtã defectul ei de vedere... ochii lui erau suficienþi pentru amân-
doi ... puteau trãi clipe minunate cu aceeaºi intensitate. Ceea ce nu simþea ea era cã
el se apropia uºor de dezastruoasa cãdere sau ascunsa ridicare; oricum avea sã plece
departe de ea.

Se întâlneau tot mai rar, iar când ea îi atingea faþa mereu întâmpina lacrimile
amare ºi reci ca picurii unei ploi de varã. Plângea, dar nu spunea niciodatã motivul.
Gândurile biciui sãlbatic sentimentul absurd ºi apãsãtor. Vãrsa gânduri arzânde,
transformate în tremurãturi dureroase ºi amorþeli ce îi sfâºiau gândul ºi respiraþia.
Toate astea... pânã când... într-o dimineaþã... într-o târzie aºteptare... el nu a mai
apãrut... iar ea... a rãmas aºteptând lângã acelaºi copac crãpat ºi despuiat unde l-a
întâlnit prima oarã. Numai cã acum nu aºtepta singurã, erau sufletul ei ºi pentru tot-
deauna ochii lui lângã ea....

Antonia MARIª, clasa a XI-a C

Te cauþi orb, neºtiind cã te-ai gãsit,
Nãscut din teroarea unei lumi întemniþate,
Tumefiat de serul vieþii, îngrãdit de moarte
Tu pipãi loc aproape gol, nestãpânit,
Palpezi cu trudã ºi aºtepþi nerãbdãtor.

Superficial surprinzi cum fiecare clipã
Se stinge ca o simplã erezie;
Dar te-ai gãsit, deºi aproape vid
Eºti fericit ºi parcã vezi, dar vezi greºit.

Fragil te-nclini la fiecare adiere,
La fiecare flux de forfote i-o frenezie,
Eºti doar un nou-nãscut
Din lumi gravate ale unui gentilom
Cãzut în gol din stropi de vise:
Nãscut în adevãr.

ªi vezi acum grotescul lumii-n care te-ai nãscut,
Înveþi sã fii judecãtor ºi jefuit de orice clipã,
Jupoi din gândul tãu tot ce e dor
ªi parcã-n drumul tãu interminabil,
Lasciv ºi laº cauþi un leac la frenezie,
Dar nu gãseºti decât o mãrturie.

Acum chiar vezi ºi vezi cã nu eºti singur,
Cã-n lumea mãcinatã cu mãsurã
Mai ai un membru care mângâie o mãsurã
ªi-nmãrmurit te vezi: reflexia ta în oglinda purã.
Tu te opreºti din cãutarea ta ce graviteazã,
Te uiþi în jur: un întuneric nepãtruns
ªi-þi aminteºti nerãbdãtor ai fost odatã:
Ai înþeles c-aceastã frenezie trebuie aºteptatã
Deºi þi-e greu amâni acum, dar fãrã rost 

Cãci orb din nou: îþi aminteºti cã tu ai fost!

Anabella COÞOVANU, clasa a X-a C
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Mã uit acum la voi
ºi nu mã-ntreb de ce
lacrimile curg ºiroi
într-o dimineaþã rece...

Vãd chipuri triste îndreptate spre mine,
Mohorât e albastrul din ochii voºtri -
Pânã ºi sângele plânge într-ale voastre vine:
Voi pleca acum sã luminez ca aºtri.

Încerca-voi luminarea cãii voastre
Spre visul vostru, al inimii cu dor
Lupta-voi înc-o datã cu ale lumii astre
Chiar de ºtiu cã am sã mor.

Florin RUS, clasa a XI-a D

Stau departe ºi-þi privesc zâmbetul
Dac-aº fi ºtiut cât venin are...
Iubire oarbã nu ai ascultat cugetul!
Muºcãtura asta nu mã doare.

Imperii întregi îmi vorbeau despre tine
ªi-mi spuneau sã mã feresc,
Te asemãnam cu o fiarã din timpuri senine,
Trufaºul meu trup m-a fãcut sã mã grãbesc.

A fost de-ajuns, o picãturã de miere
ªi încremenit am rãmas
în întuneric. Ochii de viperã-þi strãlucesc, simt a
morþii adiere
ªi aºa vei face veac de veac ºi ceas de ceas.

Florin RUS, clasa a XI-a D

E toamnã în sufletul meu, în gând:
Frunze uscate  se aºtern pe pãmânt,
Iarã pe suflet mã apasã greu -
Speranþã am mereu în Dumnezeu.

Gându-mi îngheaþã-n tãcerea asurzitoare
Ploaia-mi oferã sufletului rãcoare,
Chipu-mi nevrednic nu schiþeazã nimic,
Tristeþea sufletului la cer o ridic.

ªi fiecare frunzã mã copleºeºte,
Singurãtatea peste pãmânt domneºte,
Fie cã-i ploaie, fie cã-i furtunã
Mereu în urma-i apare vreme bunã.

Anamaria HUSTI, clasa a XI-a B

Iubesc cerul, pentru cã-l vãd mereu, 
Iubesc fiinþa, asta reprezint eu -
Iubesc tot ce miros, ce ating ºi ce privesc,
Iubesc chiar ºi pãmântul pe care pãºesc.

Iubesc enorm ceea ce mã inspirã,
Iubesc ºi simt mereu vibrãri de lirã,
Iubesc ce mã-nconjoarã, asta-i tot ce-mi doresc -
Pe tine nu te vãd ºi totuºi te iubesc.

Anamaria HUSTI, clasa a XI-a B
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P rofil negru pe cercul albastru. Liniºte ºi
totuºi atâta veselie în cântecul naturii;
pãsãri în lungul lor zbor se îndreaptã spre

eternitate. Culori, nonculori, luminã ºi totodatã
întuneric; aºteptarea face, de asemenea, parte din
peisaj. O miºcare .... o adiere ... vibraþia razelor de
soare sau poate chiar privirile tremurânde ale stelelor
care se furiºeazã printre nori. Existenþa efemerã pãrea
prinsã întru totul din urma lui ºi nimicul dinantea
ochilor.

În peisajul pastelat, o umbrã abia desluºitã câºtigã
parcã sclipiri; se decupeazã încet o siluetã în miºcare.
Panorama roºie-argintie oferã senzaþia de trãiri, de
fericiri, de priviri dumnezeieºti în eternul ungher de
naturã. Privirea era aþintitã asupra unui singur cotlon,
clipele se scurgeau ca ºi privirile ce erau însetate de
misterul ce-l ascundea misticul personaj. Straniul se
împleteºte cu misterul nãscând palpitaþia ºi aºteptarea.

Este alergãtorul de cursã lungã, solitar. Aleargã
consultându-ºi din când în când cronometrul de la gât.
Tabieturi de vechi alergãtor. Niciodatã mulþumit,
mãreºte ritmul. Gândul însã îl depãºeºte cu mult. E cu
mult înaintea lui. E poate ca o altã lume, o lume a lui,
o lume nuanþatã, unde existã doar mulþumirea de sine,
ambiþia, dorinþa, aspiraþia spre înalt ºi încrederea în

abisul nedesluºit... emoþii ºi patimi rãmân doar în gân-
duri, pierdute-n cenuºã ºi nisip, dorinþa e purã ºi rage
fierbinte .... Mare gânditor e sufletul lui!

Goneºte mereu, de sute de ori în gând cursele ce
aveau sã vinã. Pãºeºte înghiþind kilometri, ca o pasãre
ce îºi propune sã zboare peste continente inexistente
încã.

Cert este cã atletul nu aleargã dupã glorie, renume,
medalii sau titluri. Fuge pentru stãpânirea propriei do-
rinþe ca un scriitor ce nu se poate opri din scris ºi îºi
reciteºte mereu creaþiile

Goneºte. Galopeazã pentru miºcare, pentru sãnãtate
pentru împlinire sufleteascã. Recompensele adevãrate
sunt cele din propriul gând. Robusteþea fizicã vorbeºte
de asemenea despre pasiunea sa.

Aleargã ºi pare sã nu se mai opreascã, þinteºte
departe spre iubire ºi fericire, gândeºte iar pasul
încearcã sã menþinã ritmul. Tainicul vorbeºte ca unui
duh, un duh al alergãrii, un duh ce îºi cautã liniºtea în
lacrimile încercãrii. Încearcã sã simtã fiecare pas,
fiecare respiraþie fiecare bãtaie a inimii.

Dacã umbrele ar rãmâne mereu conturate pe
pãmânt, atunci ambiþia ar umbri pãmântul cu lumina
esenþei lui...

Antonia MARIª, clasa a XI-a C
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