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CLIMATUL ORGANIZAŢIONAL – PREMISĂ A 

SUCCESULUI EDUCAȚIONAL 
 

De ce „climatul organizaţional”? 

Am considerat important să abordez acest concept, deoarece majoritatea cercetătorilor în acest 
domeniu au concluzionat faptul că performanţele membrilor unei organizaţii sunt influenţate într-o 
foarte mare măsură şi de atmosfera sau climatul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. 

Literatura de specialitate a conferit termenului de „climat organizaţional” multe definiţii şi 
conceptualizări. 

Astfel, Halpin şi Croft (1963) consideră că „personalitatea este pentru individ ceea ce climatul 
este pentru o organizaţie”.  

În viziunea lui Kottkamp (Hofstra University), climatul organizaţional constă în „valorile, 
interpretările şi activităţile sociale împărtăşite, precum şi definirea comună a scopurilor de către 
membrii organizaţiei”. 

Czitrom defineşte pe scurt climatul organizaţional ca fiind „produsul confruntării aşteptărilor 
subiective, socialmente constituite, ale angajaţilor, cu condiţiile obiective, dar mijlocite tot subiectiv, 
ale organizaţiei”. 

Definiţiile prezentate au evidenţiat importanţa climatului pentru organizaţie, datorită faptului 
că însumează trăirile subiective ale membrilor organizaţiei, pe de o parte şi are rol în mecanismul 
reglării interne a acesteia ca sistem, pe de altă parte. 

În viziunea Mihaelei Vlăsceanu (Profesor Universitar, Doctor, Conducător Doctorat -   Şcoala 
Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative), climatul reorezintă „un ansamblu de factori sau 
variabile care influenţează activitatea şi comportamentul membrilor individuali şi unităţile 
funcţionale ale organizaţiei, reguli şi reglementări, contrângeri organizaţionale sau de mediu, strategii 
de luare a deciziilor şi de motivare a oamenilor, mijloace de transmitere şi circulare a informaţiilor”. 
 Eu cred că, la nivelul şcolii noastre, climatul organizaţional ar trebui să se caracterizeze 
printr-un ethos professional reprezentat de un ansamblu de trăsături având ca valori dominante 
cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii şi faţă de profesie, 
entuziasmul şi dorinţa de afirmare. Să fie un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare, 
relaţiile dintre cadre, de respect şi de sprijin reciproc.  

Directorul şcolii cred că trebuie să aibă o atitudine asertivă, democratică, de încredere în 
echipa de lucru, să fie receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de 
realizările organizaţiei şi a nevoilor ei, să colaboreze bine cu membrii colectivului, să ţină seama de 
sugestiile acestora şi să ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii.  

Toate aceste aspecte corelate, cu siguranţă, nu pot decât să se reflecte pozitiv în activitatea 
instructiv- educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

 

Director, 
Prof. Raluca Mariana CIUDIN 
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ELECTROGLOTOSPECTROGRAFIE (25 de litere) este cel mai lung 

cuvânt din DEX'98.  Există însă cuvinte mult mai lungi. Unii termeni 

medicali sau din chimie pot ajunge chiar la peste 30 de litere. Iată 

câteva exemple:  

 

DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZĂ (36 de litere)  

ENCEFALOMIELOPOLIRADICULONEVRITĂ (32 de litere)  

GASTROPILORODUODENOJEJUNOSTOMIE (31 de litere)  

DICLORDIFENILTRICLORMETILMETAN (30 de litere) 

 

Cea mai lungă denumire de localitate din România ar putea fi:  

Staţiunea Climaterică Sâmbăta (27 de litere), un sat din jud. Braşov.  

Cea mai lungă denumire de localitate din România formată dintr-un 

singur cuvânt: Streisângeorgiu (15 litere)  

Cea mai scurtă denumire de localitate din România:  

Ip (2 litere)  

 

Cele mai lungi cuvinte alcătuite dintr-o singură silabă:  

STRINCHI (8 litere) (regionalism pentru "ciorapi"), STRÂMPŢI, 

STRIMPŢI (variante pentru "strâmţi")  

ŞTREANG, TRUNCHI, CHIOMPI, GHIONŢI, STRÂMŢI, 

STRÂNGI, STRÂNŞI, STRICŢI, SCONCŞI, SFINCŞI, PROMPŢI, 

STRÂMBI, SCHIMBI, SCHINGI, ŞCHIOPI, ZBENGHI (7 litere)  

Curiozități - Cuvinte lungi din limba 

română 
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Cel mai lung cuvânt din DEX alcătuit doar din vocale:  

UIUIU (5 litere)  

Cel mai lung cuvânt care conţine o singură consoană:  

ACIOAIEI (8 litere)  

Cele mai lungi cuvinte care conţin aceeaşi consoană:  

CIOCOAICEI, LĂLĂIELILE, LILIALULUI, LOAIALULUI (10 litere) 

 

Cuvântul ULTRAREVOLUŢIONAREI (19 litere) are toate cele 5 vocale 

principale repetate exact de 2 ori. Alte cuvinte cu aceeaşi proprietate 

sunt: EUROOBLIGAŢIUNEA şi SEMIAUTOPROPULSATEI 

Cel mai lung cuvânt care conţine toate cele 5 vocale principale (a, e, i, 

o, u) doar o singură dată:  BILDUNGSROMANESC (16 litere) 

Cuvântul AUTOÎNSĂMÂNŢĂRILE conţine toate cele 8 vocale din limba 

română (a, ă, â, e, i, î, o, u). 

Cel mai lung cuvânt care conţine doar două vocale:  

TRANSPLANT (10 litere)  

Cel mai lung cuvânt care începe şi se termină cu o vocală, iar în rest nu 

conţine decât consoane:  ÎNSPRE  

 

Cele mai scurte cuvinte care conţin toate cele 5 vocale principale (a, e, 

i, o, u) sunt:  

OLEIAU, OUATEI, MOAIEU, NOAIEU (6 litere) 

AUROREI, BUBOAIE, BUTOAIE, OPIACEU, SEQUOIA, LUPOAIE, 

URSOAIE etc. (7 litere)  
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În DEX'98 sunt menţionate 11 cuvinte care nu conţin niciuna din 

vocalele uzuale     (a, ă, â, e, i, î, o, u). Aceste cuvinte sunt:  

brr, hm, prr, pst, schwyz, ss, sst, st, şt, tţ, zvr  

 

„C” este litera cu care încep cele mai multe cuvinte în limba română.  

„Y” este litera cu care încep cele mai puţine cuvinte în limba română.  

Terminaţii rare (în DEX'98):  

Q – 0 cuvinte  

W – 4 cuvinte (LUDLOW, PARAFLOW, SHOW, SLOW)  

K – 15 cuvinte (cel mai lung ECOFEEDBACK)  

Y – 27 cuvinte (cel mai lung CHARDONNAY)  

 

Consoana cea mai frecventă în cuvintele limbii române este „R”, urmată 

de „T”.  

În afara literelor „Q”, „W” şi „Y” care nu sunt specifice limbii române, 

cea mai rară consoană în cuvintele limbii române este „X”, urmată de 

„J”.  

Cele mai lungi cuvinte în care fiecare literă se repetă exact de 2 ori:  

ANGIONEFROGRAFIE (16 litere)  

CONCENTRATOARE, GANGLIONARILOR, MULTUMITORILOR (14 

litere)  

CONCETATEANO, GLACIOLOGICA, INSANATOSITO, 

NEOTECTONICI, TRILATERALEI, CRIPTOPORTIC, 

MIRMECOCORIE (12 litere)  

AERISISERA, BASSEBALLE, CRANCENARE, GIGOLOULUI, 

INSISTENTE, OTOLITULUI, PROPTITORI (10 litere)  
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Cele mai multe repetări ale aceleiaşi litere într-un cuvânt:  

A (6 ori) ABRACADABRANTA, AGRAMATICALITATEA  

Ă (5 ori) DĂRĂPĂNĂTURĂ  

Â (3 ori) BÂLDÂBÂC, BÂLTÂCÂI, HÂŢÂNÂND, ZGÂLŢÂNÂND  

B (3 ori) BAOBAB, BIBLIOFOB etc.  

C (5 ori) BOCCACCESC  

D (4 ori) DEZNĂDĂJDUIND, DEZINDIVIDUALIZÂND  

E (7 ori) DEGENERESCENŢELE, REGENERESCENŢELE, 

STEREOTELEMETRELE  

F (4 ori) FIFTY-FIFTY  

G (3 ori) JOGGING, GROGGY etc.  

H (3 ori) CHIHUAHUA, CHA-CHA-CHA  

I (8 ori) INDIVIZIBILITĂŢII, ININTELIGIBILITĂŢII  

J (2 ori) JEJUN, DRAJONAJ etc.  

K (2 ori) KAMIKAZE, KAKI etc.  

L (5 ori) ALCALICELULOZELOR  

M (4 ori) DINAMOMETAMORFISM, MINIMOMAXIMĂ  

N (5 ori) NONCONVENŢIONAL, NONINTERVENŢIONIST  

O (6 ori) ODONTOSTOMATOLOGIE  

P (4 ori) PU-PU-PUP  

Q (2 ori) QUIPROQUO  

R (5 ori) RADIOREPORTERILOR, REFRIGERATOARELOR etc.  

S (4 ori) SECESSIONISM, SUSTRĂSESE etc.  

Ş (3 ori) ŞÂŞÂIŞI, ŞUŞOTIŞI, ŞUŞUIŞI etc. 

T (6 ori) ANTICONSTITUTIONALITATE 

Ţ (3 ori) AŢÂŢAŢI, ÎNŢOŢONAŢI, ŢÂŢÂIŢI, ŢUŢUIŢI  

U (6 ori) UZUFRUCTUARULUI  

V (3 ori) OVOVIVIPAR, VULVOVAGINITĂ  

W (2 ori) WILLY-WILLY  

X (2 ori) XEROX, EXOTOXINA  

Y (2 ori) WILLY-WILLY  

Z (3 ori) VIZUALIZEZ, DEZORGANIZEZ, TEZAURIZEZ etc.  
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   Cele mai lungi cuvinte cu literele în ordine alfabetică:  

CEGILOR, CEHILOR (7 litere), ACINOS, AFINOR, AGHIOS, GHILOS, 

GHIORT (6 litere)  

 Cele mai lungi cuvinte cu literele în ordine invers alfabetică:  

SOLIDA, SONICA, SPOLIA, SPONCA, TONICA, TROICA, TROMBA, 

TRONCA, URONIC, VOMICA (6 litere)  

 

 Cele mai lungi cuvinte alcătuite din doar 2 litere diferite:  

PU-PU-PUP şi ATATATA (= „aţâţată”, 7 litere)  

 Cele mai lungi cuvinte alcătuite din doar 3 litere diferite:  

TELELELELE (10 litere) (forma de feminin plural articulat a adjectivului teleleu) 

TETE-A-TETE, PIRPIRIII, TITIRIRII, SISTISISI (9 litere)  

RECREERE, BIDIDIII, CICLICII, IFIFLIII, IESISESI, LALAIALA, 
LILIALII, BELELELE, LALELELE, LULELELE (8 litere)  

DANDANA, ALALALT, TASTATA, TINTITI, TARTRAT etc. (7 litere)  

 Cele mai lungi cuvinte cu toate literele diferite:  

  NESCHIMBATORUL (14 litere)  

  PNEUMOGASTRIC (13 litere)  

         Dacă se ţine seama de semnele diacritice atunci avem şi:  

  SUPRAÎNCĂLZEŞTI (15 litere)  

  AUTOPERSIFLÂND, ÎMPLÂNTASERĂŢI, PNEUMOGASTRICĂ,      

PROBLEMATIZÂND (14 litere)  

 Cuvinte cu cel mai mare număr de vocale consecutive (6):  

ACIOAIEI, GREOAIEI, LIGHIOAIEI, VIOAIEI, ZMEOAIEI  

 Cuvintele cu cele mai multe consoane consecutive (5):  

ANGSTROM, EDELSCHWEIN, GULFSTREAM, OPTSPREZECE, 

PORTSCHI  

 Singurul cuvânt cu 4 consoane la sfârşit:  

KITSCH  

 Singurul cuvânt cu 4 consoane la început:  

SCHWYZ  
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 Cel mai lung cuvânt terminat în: 

G: OTORINOLARINGOLOG (17 litere) 

H: COMMONWEALTH (12 litere) 

J: ELECTROAPARATAJ (15 litere) 

P: OFTALMODIAFANOSCOP (18 litere) 

V: HIDROAMELIORATIV (16 litere) 

X: HIDROPNEUMOTORAX (16 litere) 

Y: HIGHFIDELITY (12 litere) 

Z: MICROELECTROBUZ (15 litere)  

 Grupuri de 2 litere rare (în DEX'98):  

BH - doar în: ABHORA 

CP - doar în: ECPAIA 

DF - doar în: BRADFORD 

FD - doar în: TIFDRUC 

FH - doar în: SULFHIDRIC 

GT - doar în: RAGTIME 

HC - doar în: TRENCHCOAT 

HF - doar în: POHFALĂ 

HP - doar în: PITCHPINE 

TŢ - doar în: PORTŢIGARET 

VM - doar în: RELEVMENT 

VS - doar în: DOSTOIEVSKIAN 

VT - doar în: VTORI 

VZ - doar în: ZEVZEC 

ZJ - doar în: RĂZJUDECA 

ZT - doar în: AZTEC 

ABCES este singurul cuvânt din DEX care conţine grupul de litere ABC  

PROMPT este singurul cuvânt din DEX care se termină în MPT  

JAZZ ar fi ultimul cuvânt din dicţionarul limbii române dacă toate 

cuvintele ar fi scrise invers. 
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Cercul pedagogic al consilierilor educativi 

 

 
Activitatea a fost organizată în 4 ateliere: 

 

1. Primăvara din mâini de copil 

 Mărțișoare 
 Flori … diverse 

2. Frumos și gutos 

 

3. Șnur … “Șiret”  
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Așa ne-am 
așteptat invitații 

... 
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Invitații noștri,  

asistând la micul program artistic 
pregătit în limba franceză 
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Rochii din materiale reciclabile 
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Mărţişorul, tradiţie şi legendă 

 

Mărtişorul,  

Un obicei păgân de pe vremea 

dacilor şi romanilor 

 Descoperirile arheologice arată că se 

celebra prima zi a primăverii încă de acum 

8.000 de ani.. 

 Şi pe vremea dacilor simbolurile primăverii erau confecţionate în timpul iernii şi se 

purtau doar după 1 Martie.  

 Mărţişoarele erau atunci pietricele albe şi roşii înşirate pe o aţă.   

 Alte surse arată că mărţişoarele constau în monede care erau atârnate de fire subţiri de 

lână, negru cu alb.  

 Tipul de monedă: aur, argint sau bronz indica statutul social.  

 

Atestări documentare din secolul trecut 

 Mărţişorul reprezintă în fapt firul răsucit roşu-alb, şi nu obiectul ornamental care se leagă 

de acest fir, component adăugat ulterior mărţişorului.  

 Atestările documentare din secolul trecut atribuie mărţişorului funcţia de protector 

împotriva deochiului. 

 Mărţişorul se lega la gâtul sau la mâna copiilor mici, pentru a-i feri de deochi şi pentru 

sănătate şi noroc, în sensul propriu al cuvântului.  

 Şnurul împletit în alb şi roşu "leagă" bolile. 

 

Tradiţia Mărţişorului la sate 

 Din bătrâni se spune că după cum este vremea în prima zi a lui martie, aşa va fi toată 

primăvara, dar şi vara. De această zi se leagă "mărţişorul" - obiceiul care dă numele lunii. 

După credinţa populară, cine poartă mărţişor va fi sănătos şi va avea noroc.  
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 Mărţişorul era alcătuit pe vremuri din două fire de lână, unul alb şi unul roşu sau negru, 

fire care simbolizau cele două anotimpuri.  

 Acest şnuruleţ era făcut de femei, care îl legau la gâtul şi la mâna copiilor. Însă nu doar 

copiii purtau mărţişorul, ci şi tinerii şi adulţii. Mai mult, şnuruleţul ce vestea primăvara 

era legat şi la coarnele vitelor din gospodărie sau la poarta grajdului, pentru a proteja 

gospodăria. În timpurile de demult, această zi era început de an, moment în care creştea 

necesitatea oamenilor de a se proteja.  

Tradiţia mărţişorului  

în unele zone geografice 

 În satele transilvănene mărţişorul se agaţă şi la porţi, ferestre, la coarnele animalelor, la 

toarta găleţilor, pentru îndepărtarea deochiului, a spiritelor rele, pentru a invoca viaţa, 

puterea regeneratoare care se crede că ar fi stimulată prin însăşi "culoarea vieţii".  

 Cei din Bihor cred că apa de ploaie adunată la 1 Martie, ii va face mai frumoşi şi mai 

sănătoşi dacă se spală cu ea. 

 În Banat fetele adună stropi de apă sau nea de pe frunzele fragilor din pădure, ca să se 

spele pe obraji, rostind un descântec, al "dragobetului de dragoste" care sună astfel: 

"Floare de fragă/Din luna lui Mart/La toată lumea să fiu dragă./Urâciunile să le desparţi"  

 În Dobrogea mărţişorul se purta până la venirea berzelor, apoi era aruncat spre înaltul 

cerului ca norocul să fie mare şi înaripat.  

 

Legendele Mărţişorului 

 Legenda Soarelui  

A fost odată ca niciodată, o vreme în care Soarele, întruchipat într-un bărbat chipeş, 

obişnuia să coboare pe pamânt pentru a dansa hora în sate.  

Ştiind care este noua pasiune a Soarelui, un dragon l-a urmărit şi într-una dintre aceste 

incursiuni pe pamânt, l-a răpit şi l-a aruncat într-un beci, în castelul său.  

Păsările au încetat să cânte iar copiii nu mai puteau să râdă, dar nimeni nu îndrăznea să-l 

înfrunte pe dragon. Într-una dintre zile un tânăr curajos a decis să coboare în beci şi să 

salveze Soarele. Majoritatea oamenilor l-a însoţit, dându-i tânărului din puterea lor, 

pentru a reuşi să învingă puternicul dragon. Călătoria sa a durat trei anotimpuri: vara, 

toamna şi iarna. La sfârşitul ultimului anotimp tânărul a reuşit să găsească castelul 

dragonului unde era întemniţat Soarele.  

Şi a început lupta, care a durat zile până când dragonul a fost înfrânt. 

Fără puteri şi rănit, tânărul a eliberat Soarele, reuşind să facă fericiţi pe toţi cei care-şi 

puseseră ultimele speranţe în el. Natura a reînviat, oamenii au început să zâmbească din 

nou, doar flăcăul nu a mai apucat să vadă primăvara venind. Sângele cald din rănile sale 

cădea pe zăpadă. În timp ce zăpada se topea, flori albe, numite ghiocei, mesageri ai 
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primăverii, răsăreau din pământul desţelenit. Când ultimul strop de sânge al tânărului s-a 

scurs pe zăpada imaculată, a murit fericit că viaţa sa a servit unui scop atât de nobil.  

De atunci oamenii obişnuiesc să împletească doi ciucuri: unul alb şi altul roşu. La 

începutul lunii martie, bărbaţii oferă această amuletă, numită mărţişor, fetelor pe care le 

iubesc. Culoarea roşie reprezintă dragostea pentru tot ceea ce e frumos şi rămâne 

simbolul sângelui bravului tânăr. Albul simbolizează puritatea, sănătatea, iar ghiocelul, 

prima floare care apare primăvara.  

 

Legenda primăverii 

 

 O altă legendă moldovenească spune că odată într-o luptă cu o vrăjitoare de iarnă care nu 

voia să cedeze, frumoasa doamnă Primăvara şi-a tăiat degetul şi câteva picături din 

sângele ei au căzut pe zăpada care s-a topit. Mai târziu în acest loc a crescut un ghiocel şi 

în acest fel primăvara a câştigat în faţa iernii.  

 O altă legendă spune că, în prima zi din martie, Primăvara a ieșit la marginea pădurii și a 

observat cum, de sub zăpadă, iese un ghiocel. Aceasta a vrut să îl ajute și a vrut să dea 

zăpada la o parte și să îndepărteze ramurile spinoase din jurul lui. Văzând ce face Primăvara, 

Iarna s-a înfuriat și a chemat vântul și gerul să omoare floarea. Ghiocelul a înghețat. 

Primăvara, vrând să salveze ghiocelul, l-a acoperit imediat cu mâinile ei. Pentru că se 

înțepase într-un mărăcine, din degetul ei a curs sânge pe ghiocel, iar acesta a reînviat. Astfel, 

legenda spune că Primăvara a învins Iarna, iar culorile alb și roșu reprezintă zăpada albă și 

sângele roșu. 

 

 

 

 

Bibliografie: 

- Iordăchescu Carmen -,,Să dezlegăm tainele textelor literare”; 

-Niculiţă-Voronca Elena -,,Datinile şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică”-  

Editura Polirom,Iaşi; 

- Stanciu Stoian / Petre Alexandru -,,Pedagogie şi folclor “–Editura Didactică și Pedagogică, București; 

-www.didactic.ro. 

 

 

 

 

Ghilan Sanda, clasa a VI-a, îndrumată de prof. Ecaterina Grosu 
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                                                           Victimă şi … victima 

 - Bunicule, bunicule! Mai spune-mi o dată cum ai prins cel mai mare infractor al vremurilor de-atunci. Bătrânul 

îşi trase ochelarii pe ochi şi începe să povestească: „Cu mulţi ani în urmă, mă pregăteam să dau la Academia de 

Poliţie împreună cu frate-meu, am  picat la prima probă. La un moment dat, am fost rechemat. De ce? Nu ştiu, 

doar am fost anunţat că fratele meu a murit în mâinile duşmanului. Nu am putut să stau degeaba, peste o lună 

bandiţii s-au întors. Neştiind de mine, am reuşit să mă strecor pe la spate şi...” 

- Bunicule, de ce te-ai oprit? Vreau să  aud continuarea!    

- Nu acum, poate mâine, e târziu. 

Noaptea trecu repede şi bătrânul fu silit să continue povestea: „M-am strecurat pe la spate şi  m-am 

împiedicat de un cablu, fără să vreau am apăsat pe trăgaci, glonţul a ricoşat drept în umărul individului…”. 

Nepotul  întrerupe povestea: 

- Şi a murit, a murit? Bunicule, nu mi-ai spus de unde ai luat pistolul! 

- Nu, nu a murit, a fost dus la tribunal pentru a fi judecat. Am fost şi eu de faţă şi-am auzit tot ce-a spus. 

- Ce-a spus ? Ce-a spus? Bunicule! 

- Tot ce-a spus el este : ”Nu sunt vinovat de trădare sau orice act nelegal, întrucât  eu am fost victima.“     

            Imediat după asta a fost eliberat pe cauţiune, iar eu am devenit un hoţ, pentru că luasem fără voie arma 

generalului, am stat două luni la secţie până s-a dovedit  că am dreptate, iar adevăratul criminal a fost  prins. În 

acel moment am fost considerat un erou şi am fost recompensat pentru că demascasem operaţiunea 

duşmanilor.” 

- Bunicule! Să ştii că m-ai dezamăgit, nimeni nu ar fi făcut aşa ceva! 

Bătrânul îşi priveşte nepotul cu interes şi-l trimite la culcare. 

- Bunicule, mai spune-mi ! 

- Vinovatul a spus: “Nu sunt vinovat, am fost obligat să lucrez, îmi amintesc  cum am fost învăţat să mânuiesc  

arma.” Dar nu era aşa, spuse bătrânul, adevarul e că ... moşneagul se opri din povestit pentru un moment, 

privirea căzându-i asupra nepoţelului  ce adormise cu capul pe papucul său.  

               ( Perju Ecaterina, cls. a VII-a,  Şcoala Gimnazială “Petru Poni”, comuna Cucuteni, Iaşi )  
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Ziua de Sf. Patrick-17 Martie 

 

 

        Sfântul Patrick, Iluminătorul Irlandei s-a născut în 

jurul anului 385, fiul lui Calpurnius, un colector de taxe 

roman. El a trăit în satul Bannavem Taberniae, undeva la 

gura râului Severn din Wales. Când Patrick avea 16 ani, 

ţinutul a fost atacat de piraţi şi el a fost unul din captivi. El 

a fost dus în Irlanda unde a fost vândut ca sclav şi pus să 

lucreze ca îngrijitor de porci pe un munte, numit Slemish 

în Antrim County. În perioada cât a fost sclav Patrick a 

învăţat limba irlandeză care i-a fost de folos mai târziu în 

misiunea lui viitoare. 

 

El a trăit în rugăciune şi singurătate pe munte timp de 6 ani. Sf. Patrick a avut două 

viziuni: în prima i se arăta că se va întoarce acasă, iar în a doua vedenie i se spunea că vaporul lui 

este gata. Pornind pe jos, Patrick a parcurs două sute de mile de-a lungul coastei. Acolo a reuşit 

să se îmbarce pe vapor şi s-a întors în Marea Britanie la părinţii săi. 

 

         Puţin mai târziu, s-a dus la Gaul şi a studiat preoţia în Auxerre, sub Sf. Germanus (prăznuit 

în 31 iulie). În cele din urmă, a fost sfinţit episcop şi i s-a încredinţat misiunea în Irlanda, 

urmându-i Sfântului Paladie (prăznuit în 7 iulie). Sf. Paladie nu a avut prea mult succes în 

Irlanda. După un an, s-a dus în Scoţia, unde a murit în anul 432. 

         Patrick a avut un vis în care un înger a venit la el ţinând în mână mai multe scrisori. 

Alegând una pe care scria Vocea Irlandezilor, i-a auzit pe irlandezi cum îl chemau înapoi la ei. 

 

          Cu toate că Sf. Patrick a avut rezultate deosebite în propovăduirea Evangheliei, el nu a fost 

nici primul nici unicul misionar în Irlanda. El a ajuns acolo în jurul anului 432 (deşi nu se ştie 

sigur anul), cam la un an după ce Sf. Paladie şi-a început misiunea în Irlanda. Pe coasta de sud-

est mai erau şi alţi misionari activi, dar Sf. Patrick a avut cea mai mare influenţă în răspândirea 

cuvântului Evangheliei. De aceea, a rămas cunoscut drept „Iluminătorul Irlandei". 

        Cartea sa autobiografică „Confesiuni" cuprinde multe din încercările şi dezamăgirile pe 

care acesta le-a trăit de-a lungul misiunii sale. Patrick i-a mărturisit odată unui prieten că era 

tulburat de un anumit păcat pe care l-a comis înainte de a împlini 15 ani. Prietenul l-a asigurat că 

Dumnezeu se va îndura de el şi îl va milostivi, susţinându-l în numirea lui ca episcop. Mai târziu, 

însă, prietenul l-a trădat dezvăluind secretul lui Patrick, în încercarea de a-l opri să devină 

episcop. Mulţi ani de atunci, Sf. Patrick încă mai plângea pentru prietenul său care l-a umilit 

public. 

http://suntemingeri.blogspot.ro/2008/03/sfntul-patrick-ilumintorul-irlandei-s.html
http://bp3.blogger.com/_9fiIrkrCXQo/R96XHZmmPEI/AAAAAAAABLk/dg9S-dbY4uA/s1600-h/lepclovertop.jpg
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          Sf. Patrick a înfiinţat multe biserici şi mănăstiri pe teritoriul Irlandei, dar convertirea 

poporului irlandez nu era o sarcină uşoară. Aceştia erau ostili şi de multe ori îl atacau pe Sf. 

Patrick, acesta înfruntând pericolul, insultele şi ocările care i se aruncau cu referire la statutul său 

de străin şi fost sclav. Se crede chiar că ar fi fost în pericol de moarte. În ciuda tuturor 

obstacolelor el a rămas fidel chemării sale şi a botezat mulţi oameni întru Hristos. 

         Epistola sfântului către Coroticus este o lucrare autentică. În aceasta el denunţă atacul celor 

din Coroticus asupra uneia din congregaţiile sale. Lucrarea Lorica este atribuită tot Sfântului 

Patrick. În scrierile sale, putem citi despre conştientizarea chemării sfântului de către Dumnezeu, 

precum şi hotărârea şi smerenia sa în îndeplinirea misiunii. El se considera "un păcătos", cel mai 

neştiutor dintre toţi, şi cel mai dispreţuit dintre toţi. El mulţumeşte lui Dumnezeu pentru reuşitele 

sale şi nu se bazează pe puterile sale. „Datorez totul lui Dumnezeu pentru că din mila Lui 

atâţia oameni s-au născut din nou întru El." 

 

           Pe vremea când a înfiinţat Scaunul Episcopal în Armargh în 444, Sf. Patrick a mai avut şi 

alţi episcopi care-l ajutau, mulţi preoţi şi diaconi locali, încurajând dezvoltarea monahismului.  

Sf. Patrick este deseori înfăţişat ţinând în mână un trifoi, sau cu şerpi care fug de la el. El a 

folosit simbolul trifoiului pentru a ilustra doctrina Sfintei Treimi. Cele trei frunze care cresc 

dintr-o tulpină l-a ajutat să explice conceptul unui singur Dumnezeu în trei persoane. Mulţi cred 

acum că povestea alungării şerpilor din Irlanda nu are nici un fond istoric. 

 

           Sf.Patrick s-a stins din viaţă în 17 martie 461 (unii spun că în 492). Sunt mai multe 

variante despre ultimele sale zile, dar mai mult legende. Muirchu spune că nu se ştie locul în care 

a fost îngropat Sf. Patrick. Sf. Columba din Iona (prăznuit în 9 iunie) spune că Duhul Sfânt i-a 

descoperit că Patrick a fost îngropat la Saul, locul primei sale biserici. O lespede de granit a fost 

amplasată pe locul tradiţional al mormântului său din Downpatrick în 1899. 

 

(Sursa www.calendar-ortodox.ro) 

 

 

 

 

 

                                                                Roman Mihaela, clasa a VI-a, îndrumată de prof. Ecaterina Grosu 

http://www.calendar-ortodox.ro/
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EASTER IN ROMANIA 

AND ENGLAND 

Easter in Romania 

 

 Easter is celebrated with great 

zeal and enthusiasm throughout the 

world. On the occasion of Easter, the 

Christian community presents in every 

nook and corner of the world celebrates 

this day as the day of the resurrection of Jesus Christ after crucifixion. The celebration of Easter 

is marked by morning services at the church and feasting and party in the evening. In almost all 

the countries around the world, the festivities of Easter are more or less the same. However, 

certain specific traditions of the place make the Easter at a particular country stand a little 

different from the other. Easter in Romania is celebrated according to the rituals of the Eastern 

Orthodox Church. The Easter entire season consists of Flowers Saturday (Lazarus’ Saturday), 

Palm Day (Flowers Day), Great Thursday, Great Friday, Easter, The Small Fountain and Good 

People’s Easter. Each of these has small interesting rituals. The Easter celebration goes on for a 

long week and finally wraps with Good People’s Easter celebrated in honour of the ancient 

spirits. Here in this article we have explored the Easter celebrations in Romania. 

             The Friday before the Easter is called the Great Friday or the Friday of sufferings, as it is 

the day when Jesus was crucified. On Saturday, people go to church for the midnight mass, 

taking with them a bowl of Pasca, eggs and steak, where these aliments are blessed by the clergy. 

On returning home from the mass, people first eat some of the sanctified aliments and only then 

the rest. 
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             Starting with Holy 

Thursday, people start painting 

eggs in a multitude of colours. 

The predominant colour is red, 

but other colours are also applied 

- yellow, green, blue and even 

black. Decorated eggs or 'ouă 

încondeiate' are an integral part 

of Easter celebration in Romania. 

The eggs are decorated using a 

type of thin and round sticks 

called chişiţă made of beech wood.  

             The special Easter cake, known as Pasca, is baked on Great Thursday. The Pasca can 

have a round shape (reminding little Jesus' diapers) or a rectangular one (the shape of his grave). 

The shells of the eggs used for the Pasca are thrown in a river. This action stems from the ancient 

belief that the shells are taken by the river to the country of the Good People, announcing them 

the Easter has came. 
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Easter in England 

 

 

The celebration of Easter in England 

began well before the arrival of 

Christianity. In the Pre-Christian Era, 

the festival was observed in honour of 

the Anglo Saxon Goddess - Eostre. 

Today, in England, the festivities of 

Easter begin with Lent, which falls on Ash Wednesday, and lasts for 40 days. Easter celebration 

in England is a low-key affair, as people prefer religious observations as compared to joyous 

merriment. Easter is an occasion for sober worship and quiet family gatherings without the 

extravagance that accompanies festivals like Christmas. Nevertheless, spring time celebrations 

are gleefully observed in rural land of the country. Easter eggs, games, feasting and fun activities 

all are part of the festivities, even though the main celebrations are seen in churches of the 

country. 
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Easter Celebration in England 

 

Palm Sunday 

The celebration of Easter in England 

commences a week before the day, to be 

specific, on Palm Sunday. The name has its 

origin in the Roman times, when it was a 

customary to welcome royalty by waving 

the branches of palm tree. According to the 

legends, Jesus arrived in Jerusalem on Palm 

Sunday and therefore, people welcomed 

him by laying a carpet of palm branches in 

the streets and holding one in each of their 

hands, to wave them to the lord. Even today, people in England go in parades on Palm Sunday, 

by carrying the palm branches. The palm branches are often made into garlands and crosses, to 

use them to decorate the church. 
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Easter in Villages 

 

          English villages, with their quaint charm, provide the perfect backdrop for witnessing 

traditional Easter traditions of England. During the ceremonious occasion of Easter, the village 

church would be bedecked with fresh flowers. Traditional Easter egg hunts are organized in the 

villages, wherein the Easter Bunny hides Easter eggs for the local children to find. The village 

bakery would offer fragrant hot cross buns, warm from the oven, and Simnel cakes, with home 

made 'marzipan' (a paste made with almond and sugar, generally used as icing for cakes and 

pastries).  
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The meaning of Easter 

 

The meaning of Easter is Jesus Christ's victory over death. His resurrection symbolizes the 

eternal life that is granted to all who believe in Him. The meaning of Easter also symbolizes the 

complete verification of all that Jesus preached and taught during His three-year ministry. If He 

had not risen from the dead, if He had merely died and not been resurrected, He would have been 

considered just another teacher or Rabbi. However, His resurrection changed all that and gave 

final and irrefutable proof that He was really the Son of God and that He had conquered death 

once and for all. 

However, Easter did not always symbolize 

Christ's resurrection from the dead and the 

meaning of Easter was quite different than 

what Christians celebrate today. The feast 

day of Easter was originally a pagan 

celebration of renewal and rebirth. 

Celebrated in the early spring, it honoured 

the pagan Saxon goddess Eastre. When the 

early missionaries converted the Saxons to 

Christianity, the holiday, since it fell 

around the same time as the traditional 

memorial of Christ's resurrection from the dead, was merged with the pagan celebration, and 

became know as Easter. The meaning of Easter was also changed to reflect its new Christian 

orientation. 

 Today, the meaning of Easter, for million of Christians, is that of honouring and recognizing 

Jesus Christ's resurrection from the dead, and His glorious promises of eternal life for all who 

believe in Him. 

Elevii clasei a VII-a, îndrumaţi de prof. Ecaterina Grosu 
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În așteptarea invitaților ... 
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Primirea invitaților 
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Gingasă și grăgălasă...ea este Scufița Roșie 

 

 

 

 

 

 

Fluturași zglobii...au fost micuții de la clasa pregătitoare 
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Divertisment muzical (Karaoke) 
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Să ne amintim de copilărie,  

competiții sportive 
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Noi știm ...  

 

Două grupe a câte 3 elevi au participat la 

concursul de cultura generala Question pour un 

champion, organizat dupa formatul original. 

Juriul a fost format din 3 elevi. 
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De  la noi a plecat, 

departe a ajuns ... 

Concurs despre biografia și activitatea 

științifică a marelui chimist Petru Poni, personalitate 

născută în satul Săcărești, comuna Cucuteni. 
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Mofturi și năravuri  

Elevii au pregatit trei secvente din piesele de teatru ale lui I.L.Caragiale 

 

D’ale Carnavalului, scena 2  

 

 

 

 

 

D’ale Carnavalului, scena 3 

 

 

 

 

 

 

O noapte furtunoasă 
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Un crâmpei de istorie 

Elevii au prezentat piesa “Constantin Bracoveanu”, stiut 

fiind ca anul 2014 este “Anul Brancoveanu” 
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Amintiri ... depănate 

Strânși la o șezătoare, bătrânii satului 

povestesc peripețiile lui Nică 
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Cireșe buclucașe ... 
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Din mânuțe de copil ...  

vrei și tu? 

A fost o activitate de antreprenoriat, elevii 

realizând câteva produse, pe care ulterior le-au vândut 

participanților, expoatându-și calitatea de negociatori 
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                                                APARIŢIA SCRISULUI  
 

Oamenii au început să scrie cu circa 4.500 de ani în urmă, când comercianţii au început să 

folosească semne speciale pentru a ţine evidenţe şi bilanţuri comerciale. Semnele erau formate din 

mici imagini şi simboluri, iar, în culturi diferite, s-au dezvoltat variate sisteme de scriere. Apariţia 

scrisului, într-o perioadă în care, în întreaga lume, se dezvolta civilizaţia, a marcat sfârşitul preistoriei. 

Începând cu acel moment, oamenii au putut consemna toate tranzacţiile, legile şi relatările. Acesta a 

fost începutul istoriei scrise. 

 

 CUNEIFORMELE  ,, LINII ASCUŢITE’’ 

 

 

            În Mesopotamia, se scria gravând semne ascuţite pe tăbliţe 

umede din lut. Tăbliţele importante erau lăsate să se întărească la 

soare, putând fi apoi păstrate în biblioteci. Acest tip de scriere a fost 

utilizat timp de circa 3.000 de ani. 

 

 

 

   HIEROGLIFELE 

În jurul anului 3.250 î.Hr., egiptenii foloseau deja un sistem 

de scriere hieroglifică- tradus prin ,,gravuri sfinte’’.Acesta utiliza o 

combinaţie de simboluri , semne reprezentând sunete.Sistemul era 

folosit mai ales pentru inscripţionarea mormintelor şi templelor, mai 

puţin de unul dintr-o sută de egiptenifiind capabil să scrie sau să 

citească. Acest lucru înseamnă că scribii jucau un rol important în 

Egipt, lucrând mai ales pentru conducători şi preoţi. 

 

De  la stânga la dreapta : alfabetul latin, grec, fenician, ebraic, arab . 

 

 

                                               ISTORIA SCRIERII  

  

 Cca 3500 î.Hr. -   Cea mai veche formă de scriere, 

devenită mai târziu scrierea cuneiformă, apare în 

Mesopotamia. 

 Cca 3250 î.Hr. – Egiptenii folosesc scrierea hieroglifică. 

 Cca 2.500 î.Hr. – Pictografia, scrisul sub formă de 

picturi şi desene, este folosită în Valea Indului. 

 Cca 1.700î.Hr. – minoienii scriu în aşa - zisul Liniar A, 

un sistem de scrierecare a rămas nedescifrat până astăzi 

. 

 Cca 1.500 î.Hr. – scrierea pictografică a chinezilor, pe 

oase şi carapace de ţestoasă; deşi unele caractere s-au 

schimbat , sistemul a rămas, în mare , acelaşi, iar 

scrierea chineză, cel mai vechi sistem încă folosit. 

 Cca 1200 î. Hr.  – fenicienii folosesc un alfabet cu 22 de 

litere, pentru a scrie în limba lor semitică; mai târziu, 

acesta este adoptat de vechii greci, precedând toate 

alfabetele occidentale. 

 

 

Ghineţ Ionuţ, clasa a VII-a, îndrumat de prof.Burlui Luminiţa 
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               PROTECTOAREA  SPECIFICULUI  NAŢIONAL  ROMÂNESC 

 
 

Cu mai bine de o sută şaptezeci de ani în urmă se năştea 

Elisabeta, Prinţesă de Wied, cea care mai târziu avea să devină 

prima Regină a României. Prinţesa Elisabeta de Wied a fost 

născută, crescută şi educată pentru a deveni regină. Chiar dacă 

pentru aceasta a trebuit să infrunte lucruri nu tocmai plăcute sau 

uşor de îndurat, rezultatul a fost cel aşteptat. Elisabeta a devenit 

regină, dar nu orice fel de regină ci ... Regina României. În 

această calitate a încercat şi a reuşit să se identifice cu poporul 

român. 

       În anul 1869, Prinţesa Elisabeta de Wied, se va casători 

cu Principele Carol al României, devenind astfel Doamna 

României. Anul 1881 va aduceo modificare esenţială titulaturii 

României şi implicit Suveranilor săi. Astfel, Romănia devine 

Regat, iar conducătorii ţării vor primi titlul de Alteţă Regală. 

      Încă din momentul venirii sale în noua patrie, Regina 

Elisabeta a fost apropiată nu numai de copiii României ci şi de 

artiştii şi oameni de cultură români. 

 

          COSTUMUL NAŢIONAL LA CURTE 

 

Una dintre acţiunile Reginei Elisabeta, care a 

ajuns la inima poporului romăn, a fost aceea de a 

populariza costumul naţional românesc. În stăruinţa sa 

de a-l introduce la Curte, Suverana a mers până  la a 

obliga ,, damele române şi străine să se impodobească 

la certe ocazii cu el’’. 

Astfel, ziaristul de Blowitz într-un articol intitulat ,,Une 

course a Constantinopol’’, aminteşte de o discuţie 

purtată cu Regina Elisabeta despre literatură şi artă, în 

care a aflat că portul naţional era impus la ceremonii si 

astfel popularizat . 

       Unii au susţinut că viziunea Elisabetei asupra 

ţăranului român, a portului popular, a artizanatului, a 

frumuseţii ţării era una romantică; şi totuşi, cu acest romantism ea a reuşit să atragă atenţia lumii 

occidentale asupra României- poate tocmai de aceea costumele populare în care apărea Elisabeta 

erau bogate, luxoase chiar! - asupra 

culturii şi asupra valorilor ei, cu mai 

multă eficienţă decât mulţi alţii 

înzestraţi cu viziuni pragmatice. 

        Deşi introducerea portului 

popular la toate balurile şi 

solemnităţile a fost o exagerare, cred 

că a fost o acţiune eficientă în 

atingerea scopului urmărit de 

Elisabeta şi nu a dus nicidecum la 

banalizarea frumosului port naţional. 

 

 

 Mocanu Pavel, clasa a VI-a, îndrumat de prof.Burlui Luminiţa 
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             Peisaj de vară 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (Micu Bianca, cls. a VII-a,  Şcoala Gimnazială “Petru Poni”, comuna Cucuteni, Iaşi )  

Frunzele-nverzind tot satul, 

Apele-astupând tot lacul, 

Iarba-mi fuge sub picioare 

Ce bine! E-o zi cu soare. 

 

 Jucând jocuri, stau pe-afară  

Copii asteaptă sa treacă, 

Alţii doar stau, nu-şi dau seama 

Cât e de frumoasă vara! 

 

Vara-i un cristal duios, 

Plin cu armonie, cu glas 

Pasările călătoare 

Sunt deasupra, stau la soare. 

 

 

 Iată şi o rândunică! 

Cât este de frumuşică! 

Acum este iaraşi seară. 

Scriu despre-un peisaj de vară. 
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De ce pleci? 
 

 

 

 

De ce pleci? Mai stai! Mai stai! 

Uită florile de mai! 

Ele-au fost, le-am văzut bine. 

Iarăşi pleci de lângă mine? 

 

Nu-nteleg, cu ce-am gresit? 

De ce frunza-a-ngălbenit? 

Bate vântu'- afară 

Vreau din nou sa fie vară! 

 

Poate ca nu-i vina mea 

Poate c-aşa trebuia 

Pentu trei luni să fie vară 

Şi-apoi, iar e toamnă-afară! 

 

Vino iar de mă-ncălzeşte! 

Vino să dăm la toţi de veste 

Că vine spre noi vara 

C-o va-nsoţi şi seara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (Micu Bianca, cls. a VII-a,  Şcoala Gimnazială “Petru Poni”, comuna Cucuteni, Iaşi )
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Poţi să alegi? 

Se-ndoaie ramura plopului târzie  

Scăldată-n sori de poezie. 

Se-ndoaie, se-ndoaie cu tot cu speranţă...                                                                                                                                                                            

Lăsând în urmă o rebelă absenţă. 

Cu-a lumii trainică naivitate , 

Se spulberă-n zid, cetate  

Şi cade ca un strop de ploaie  

De pe geana cerului greoaie. 

Pleacă vremea-n timpuri efemere  

Trecând cu sufletu-n jos putere. 

Să pleci pentru necunoscut !  

Ce să mai spui? Am tăcut. 

Spulberată amintire, 

Poet, plecat în neştire, 

Poţi sa alegi ? 

Lumea s-o renegi? 

                                                            De-aş fi o dorinţă 

De-aş fi o dorinţă, să zbor pe aripa vântului şi să aterizez uşor pe umărul cuiva, să privesc până  la 

cele mai mici şi neînsemnate dorinţe ale sale, iar apoi să îndeplinesc una şi să plec ca şi cum n-aş fi fost 

acolo. Să fiu o dorinţă mică, dar să săvârşesc lucruri mari, cuprinsă de bucuria celor cărora o să le 

îndeplinesc mii de dorinţe. Să fiu deasupra norilor, ca o pasăre ce nu-şi găseşte liniştea pierdută-n zarea 

albăstrită de razele soarele jucăuş.  

O dorinţă ce stă în cel mai întunecat loc şi nu iese la lumină, o dorinţă ce nu poate fi îndeplinită 

cu uşurinţă, doar o dorinţă. 

                      (Perju Ecaterina, cls. a VII-a,  Şcoala Gimnazială “Petru Poni”, comuna Cucuteni, Iaşi )  
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                      (Perju Ecaterina, cls. a VII-a,  Şcoala Gimnazială “Petru Poni”, comuna Cucuteni, Iaşi )  

 

Trei ostaşi în faţa sorţii... 
Fraţi cu toţii, 
Au ... mi se frânge inima!  
Mă părăseşte, străina! 
Cine sunt ? Ce-au făcut? 
Sau măcar de unde au apărut ... 
Nimeni nu-i cunoaşte , 
Şi nici nu vor a-i cunoaşte ! 
„De ce şi pentru ce ?” e mult a întreba, 
Când ei , sau ele, nu ştiu ce-i a întreba, 
Iar noi, ca distinşi fraţi ai luminii 
Stăm pe gânduri şi rostim: 
“S-ar putea sau nu să izbutim ?” 
Iar trei bieţi, din câţi au fost, 
Căci nu doar trei au fost . 
Au fost cu mulţi înaintea lor, 
Mulţi viteji în fruntea gloatelor. 
Şi deşi-i ştim doar ca străini anonimi  
Păstraţi în cartea istoriei vechimi, 
Ei au luptat şi încă luptă , 
Pentru a noastră...oaste  mută. 
 

Primul dintre fraţi şi cel mai mic  
Luat drept un tânăr razvrătit , 
Şade azi , de mii de ani , 
Soare...numărând câţi dintre fraţi  
S-au pierdut, s-au rătăcit , au pierit. 
Altul dintre fraţi, cel mai pricopsit, 
Nu se ştie ori de-i mort ori de trăieşte  
Prin ce meleaguri mai vieţuieşte. 
Luna, războinica de fier!  
O altă stea prin cer pierdută.  
Au străjuit războiul! Războiul! 
Războiul din lăuntricul fiecărui om, fireşte !  
Când au plecat, 
Pe cartea sfânt-a inimii au jurat: 
“Noi , fraţi sau simpli străini  
Pe aripa vântului, ce-om împlini, 
Treacă ani, milenii, veacuri! 
Doborât-om câte steaguri, 
Să strigăm în calea lumii: 
<< Trăim prin căldura sufletului!>> 
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Festivalul Internațional  

al Educației 

 

Descoperind Iașii... 

Activitate desfașurată în parteneriat cu Școala Gimnazială "Ion 

Creangă" Iași 
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ACTIVITĂȚI CREATIVE LA ORA DE LIMBA ENGLEZĂ 

 

  

        De mult sunt apuse timpurile în care creativitatea era asociată doar artiștilor (pictori, sculptori, 

dansatori, actori, etc.) sau inventatorilor. Acum, cu greu mai găsim o activitate despre care să putem afirma 

fără urmă de îndoială că nu presupune nimic creativ. De fapt, omul este prin definiție un creator, iar spiritul 

său creativ se manifestă pretutindeni și oricând. Avem exemple clare în acest sens: începând cu omul care a 

inventat roata, la cel care a inventat telefonul, trecând la cel care a zburat pentru prima oară, putem 

continua la nesfârșit, fără teamă că le-am putea epuiza vreodată. De ce? Tocmai pentru că în viața noastră 

zilnică, fiecare dintre noi are „sclipiri” creative, poate chiar fără să ne dăm seama. 

       Totuși, o categorie „privilegiată”, înzestrată poate cu cea mai mare doză de creativitate o reprezintă 

copiii. Ei sunt cei care, datorită imaginației lor fără limite, devin autorii celor mai interesante, originale și 

îndrăznețe idei, jocuri, asocieri. Da, cum altfel să-și exprime ei mai bine creativitatea dacă nu prin joc? 

Tocmai din acest motiv, este esențial să găsim o cale prin care să „importăm” jocul din cadrul activităților 

de timp liber în cadrul formal și uneori destul de monoton și rigid al activităților școlare.  

       Într-adevăr, elevii au nevoie să acumuleze cunoștințe și să dobândească aptitudini, dar ei au la fel de 

multă nevoie să-și dea frâu liber imaginației și creativității. De aceea, este foarte important să le oferim 

posibilitatea să transpună informațiile însușite în activități care să-i motiveze și să le provoace spiritul 

creativ. 

        Un exemplu în acest sens ar putea fi reprezentat de ora de limba engleză. Învățarea acestei limbi 

străine presupune parcurgerea și însușirea a numeroase teme legate de gramatică, pronunție, vocabular, 

citire, scriere, care adesea pot deveni obositoare și monotone și pot înnăbuși entuziasmul și spontaneitatea 

elevilor. Dacă însă aceste activități îmbracă forma unor jocuri sau activități creative, învățarea devine mai 

ușoară, mai plăcută și chiar mai eficientă.  

Iară câteva exemple de jocuri și activități ce pot fi folosite în cadrul orelor de limba engleză, atât ca o cale 

de exersare și consolidare a cunoștințelor, cât și ca o modalitate de dezvoltare a creativității și imaginației 

elevilor. 

 

A. Activități orale:  

1. Jocurile de rol (role-plays)  
Prin intermediul acestui joc, elevii pot intra în pielea unor personaje care trebuie să găsească diverse căi 

pentru a soluționa în mod original situațiile-problemă cu care se confruntă. De exemplu, ei pot deveni 

clienții nemulțumiți de servirea dintr-un restaurant, polițistul și șoferul care a depășit viteza, profesorul și 

elevul care nu și-a făcut tema, vânzătorul și clientul pretențios, jurnalistul și starul de cinema, etc. Acest tip 

de activități îi încurajează pe elevi să-și dea frâu liber creativității și imaginației. 

2. Ajungerea la un consens (reaching a consensus)  
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În perechi sau grupe, elevii trebuie să dezbată și să ajungă la o decizie unanimă în privința unei situații 

oarecum problematice. De exemplu, ei trebuie să aleagă dintr-o listă lungă de atribute, pe cele mai potrivite 

care ar caracteriza un prieten bun, sau să aleagă doar zece lucruri pe care să le ia cu ei într-o excursie la 

New York. Această activitate implică un grad ridicat de originalitate în motivarea luării unor decizii, multă 

cooperare și interacțiune. 

3. Dezbateri (debastes)  

În grupe, elevii abordează teme controversate, aducând argumente solide în sprijinul părerilor personale. 

Astfel de teme pot face referire la introducerea uniformelor în școli, interzicerea fumatului în locurile 

publice, drepturile animalelor, clonare, violența de la televizor, dependența de calculator, etc. Astfel, 

elevilor li se dă posibilitatea să-și expună opiniile, încurajați fiind să folosească limba engleză. 

4. Zece lucruri (10 things)  
Acest joc pune accent pe ideeile fiecărui elev în parte. Astfel, elevii sunt rugați să noteze sub forma unei 

liste zece lucruri... care le plac/... pe care le urăsc/... care îi sperie, etc. Apoi, în perechi, elevii își vor 

explica unul altuia motivele pentru care eu făcut alegerile respective. Ei au în acest fel șansa să-și exprime 

punctele de vedere și să se cunoască mai bine unii pe alții. 

5. O călătorie în timp (time travelling)  
Elevilor li se propune să facă un salt imaginar în timp, în trecut sau viitor. Ei pot să elaboreze o scurtă 

compunere pe această temă, însă varianta lor preferată este cea orală, spontană, întrucât elevii „spectatori” 

îi pot adresa călătorului întrebări legate de ceea ce vede, aude, simte în jurul lui. Nivelul de 

creativitate,originalitate și spontaneitate este extrem de ridicat în cadrul unei astfel de activități, iar copii o 

consideră extrem de amuzantă. 

 

6. Balonul cu aer (the hot-aer baloon)  

Fiecare elev își alege un personaj pe care îl va interpreta în cadrul jocului. Li se spune că ei se află în coșul 

unui balon cu aer care pierde altitudine și că, pe rând, trebuie să sară în gol pentru a salva viețile celorlalți. 

Votul elevilor decide care personaj trebuie să sară și care rămâne în coș. În final va supraviețui doar acela 

care a adus cele mai convingătoare argumente în favoarea sa.  
 

 

7. Ce poți face cu...? (what can you do with...?)  

Acest joc le cere elevilor să se gândească și să enumere cât mai multe utilizări neobișnuite pentru diverse 

obiecte din viața de zi cu zi. Exemplu: ce poți face cu o felie de pâine?, ce poți face cu un cui?, ce poți face 

cu o agrafă de birou? Elevii își pun spiritul creativ în mișcare și găsesc numeroase utilizări inedite ale unor 

obiecte comune. 

 

 

8. Ce s-ar întâmpla dacă...? (what if...?)  
La acest joc simplu sub formă de întrebare, elevii vin de fiecare dată cu răspunsuri surprinzătoare și 

originale. Întrebarea poate continua astfel: Ce s-ar întâmpla dacă toți oamenii s-ar îmbrăca la fel? Ce s-ar 

întâmpla dacă toate plantele ar acea culoarea roșie? Ce s-ar întâmpla dacă toate animalele ar vorbi? 

Exemplele pot continua la nesfârșit, la fel ca și răspunsurile originale ale elevilor. 
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B. Activități scrise  

1. Reclama/Broșura (The add/brochure)  

În grupuri, elevii trebuie să redacteze reclama TV pentru un produs nou și revoluționar pe piață. Proiectul 

final va abunda în produse trăznite, colaje nemaipomenite și solganuri originale. Același tip de activitate se 

poate pune în practică pentru redactarea unei broșuri turistice. 

2. Basmul(The fairytale)  

Elevii sunt grupați câte trei sau patru. Profesorul le spune că ei vor fi autorii unui basm cu început dat (de 

exemplu: „Era odată o fetiță sărmană care locuia împreună cu mama ei bolnavă într-o căsuță sărăcăcioasă 

de la marginea unei păduri”). Pe rând, fiecare elev din fiecare grupă are dreptul să scrie câte o singură 

propoziție, până când povestea ajunge la final. Variantele vor fi uimitoare: produsul unui veritabil proces 

creativ. 

  

3. Jurnalul (Dear diary)  

 Această activitate presupune ținerea unui jurnal mai neobișnuit. Elevii pot pretinde că sunt diverse 

personalități: un explorator, un astronaut, o prințesă, o vedetă de cinema. Ei pot consemna evenimentele 

majore care le marchează viața și-și pot împărtăși creațiile cu ceilalți colegi.  

 

4. Poemul numelui (The name poem)  
Elevii își scriu prenumele pe verticală, se gândesc la anumite însușiri care-i caracterizează și care încep cu 

fiecare literă din componența prenumelui. Un astfel de poem poate arăta astfel:  

Misterious enough,  

Adorably cute,  

Really friendly,  

Interesting and kind,  
Always respectful. 

Acestea sunt doar câteva exemple de activități care implică o mare doză de creativitate, originalitate și 

spontaneitate. Și, nu întâmplător, ele sunt extrem de îndrăgite de elevi deoarece prin intermediul lor, ei își 

pot exprima ideile, opiniile și talentul. Astfel, învățarea încetează din a fi un simplu exercițiu de memorare 

și redare, ea îmbracă forma unei activități interesante, la care fiecare elev își dorește nespus de mult să ia 

parte. 
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Hramul Casei Sociale din cadrul 
Parohiei Cucuteni, „Sf. Voievod Ştefan 
cel Mare” 

 

Elevii au pus în scenă “Muma lui Ștefan cel Mare” 
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The difference between The United Kingdom,  

Great Britain and England 

 

The Great Britain 

 Is the 9th largest island in the world; 

 Includes: England, Scotland and Wales; 

  The Kingdom of Great Britain resulted from the political union of the kingdoms of 

England and Scotland, in 1707; 

 In 1801, under a new Act of Union, this kingdom merged with the Kingdom of Ireland to 

create the United Kingdom of Great Britain and Ireland; 

 After the Irish War of Independence (1919-1921) most of Ireland seceded from the 

Union, which became the United Kingdom of Great Britain and Ireland.  
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The United Kingdom 

 A unitary state;  

 Governed under a constitutional 

monarchy;  

 Capital: London; 

 Consists of 4 administrative divisions: 

    England, Northern Ireland, Scotland and 

Wales;  

 England’s capital: London  

  Scotland’s capital: Edinburgh; 

  Northern Ireland’s capital: Belfast; 

  The capital   of Wales: Cardiff;  

 

England 

 

England (the yellow part)                    

 

 

       

 

 

 

 

 Is a country that is part of the United 

Kingdom;  

 Capital: London;  

 

 

 

 

 

 

 

Elevii clasei a VI-a, îndrumaţi de prof. Ecaterina Grosu 
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PROIECTE EDUCAŢIONALE CUPRINSE ÎN  

CALENDARUL JUDEŢEAN AL ACTIVITĂŢILOE EDUCATIVE  

 

I. „Șă cunoaștem Cultura Cucuteniană!” 
 

Proiectul „Șă cunoaștem Cultura Cucuteniană” a fost cuprins în CAEJ 2014, la 

poziţia 1. 

În urma desfășurării activităților din cadrul proiectului educațional „Șă cunoaștem 

Cultura Cucuteniană”, pe parcursul anului şcolar 2013-2014, s-a constatat că atât scopul, cât 

și obiectivele propuse au fost atinse. Stârnindu-li-se interesul pentru cunoașterea istoriei 

europeane și a elementelor esențiale ce reprezintă spiritualitatea cucuteniană, elevii 

participanţi, din clasele V-XII, au prezentat interes pentru originile istorice, au realizat 

referate şi lucrări plastice pe tema propusă, asimilând astfel informații ce privesc istoria şi 

geografia Culturii Cucuteniene, demonstrând un comportament responsabil față de activitățile 

întreprinse.  

 

Activitățile desfăşurate în cadrul proiectului au fost: 

1. „Muzeul nostru, istoria noastră”- elevii din clasele V-VIII au participat la 

vizionarea unui film privind vestigiile neologice aparţinând Culturii Cucuteni, în vederea 

vizitei ulterioare, în scop documentar, a Muzeului Sitului Arheologic Cucuteni. În urma 

participării la vizita de teren, elevii au acumulat noi achiziţii privitoare la necropola tumulară 

daco-getică, la piese arheologice originale datând din perioada Culturii Cucuteniene şi 

elemente specifice istoriei locale, valorificate ulterior în cadrul concursului „Să cunoaştem 

cultura cucuteniană!”.   

     2. „Să descoperim istoria pe dealul Cetăţuia” – în săptămâna destinată activităţilor 

educative extracurriculare „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” elevii, grupaţi şi coordonaţi de 

cadre didactice, prin mici săpături, au colectat fragmente de vase ceramice vechi de 5000 de 

ani, pe Dealul Cetăţuia, ştiut fiind că în această zonă încă se mai găsesc urme ale Culturii 

Cucuteniene. Aceste fragmente au fost spălate şi uscate în vederea observării picturii şi 

motivelor de pe aceste fragmente. 

3. „Să cunoaştem cultura şi aşezările cucuteniane!” – în cadrul activităţii - concurs 

„Să cunoaştem cultura şi aşezările cucuteniane!” s-au desfăşurat acţiuni de mediatizare a 

acesteia pe site-ul şcolii, pe grupurile de discuţii, prin afişe şi pliante, cu ajutorul cărora 

participarea la nivel judeţean, a fost una numeroasă.  

 

Concursul a vizat două coordonate:  

1. Cultura Cucuteniană  

2. Aşezările cucuteniene  

Activitatea s-a desfăşurat pe nivele de învăţământ: gimnazial şi liceal şi a avut două secţiuni:  

1. Artă plastică  

2. Referate 

Participanți au fost 86 elevi, premiaţi fiind 21 și 10 cadre didactice 

Parteneri au fost Inspectoratul Școlar Județean Iași şi Primăria Cucuteni. 
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COORDONATORI 

PROIECT, 

Raluca Mariana Ciudin 

Luminița Burlui 
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II. „Acasă – spre poezia la sat”  
 

Proiectul „Acasă – spre poezia la sat” a fost cuprins în CAEJ 2014, la poziţia 104. 
În urma desfășurării activităților din cadrul proiectului educațional „Acasă – spre poezia 

la sat”, s-a constatat că atât scopul, cât și obiectivele propuse au fost atinse. Elevii au 

prezentat interes pentru originile satului natal, au realizat poezii și lucrări plastice pe tema 

propusă lărgindu-şi orizontul cultural, dezvoltându-şi imaginaţiei, sensibilitatea şi spiritul 

creator, cultivându-şi dragostea pentru arta poetică, ceea ce duce la formarea unei 

personalităţi umane complexe. Au demonstrat un comportament responsabil față de 

activitățile întreprinse, creând imagini individuale originale ale satului. 

 

Activitățile desfăşurate în cadrul proiectului au fost: 

1. „Colind Sfânt” – tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou - în urma unei selecţii 

a elevilor din unitate, bazată pe criterii bine stabilite, au fost create de către aceştia programe 

artistice care au reflectat obiceiurile şi tradiţiile din zona Cucuteni: cântecul cerbului, colinde 

şi dansul ursarilor. Programele pregătite vor fi prezentate elevilor din unitatea şcolară, 

părinţilor şi membrilor comunităţii. 

 

2.„Viersul de la sat”- recital - elevii din clasele  I-VIII, selectaţi pe baza abilităţilor 

artistico-expresive de care au dat dovadă pe parcursul anilor de studiu, au participat la un 

recital de poezie. În urma participării la recital, elevii au acumulat noi achiziţii referitoare la 

particularităţile de recitare şi creare de poezie, achiziţii ce vor fi valorificate ulterior în cadrul 

activităţilor de creaţie poetică din concursul „Satul natal ”. 

 

3.„Satul natal”- concurs judeţean – s-au desfăşurat acţiuni de mediatizare a  acesteia pe 

site-ul şcolii, pe grupurile de discuţii, prin afişe şi pliante. Concursul s-a desfăşurat atât la 

nivel primar, cât şi la nivel gimnazial şi a constat în crearea de poezii, respectând tematica 

satului, loc al copilăriei, apotropaic, ascuns, cu pragul îngust, cu ferestrele amintirilor larg 

deschise, cu cântul ploii, dealurile înverzite, nopţi înstelate ce plăpând ne întâmpină 

devenirea şi creştem pe nevăzute, uităm veselii şi sărbători, legende mitice. Elevii împreună 

cu coordonatorii lor au pregătit poezii în vederea participării la concurs. Regulamentul de 

organizare a concursului şi fişa de înscriere au fost postate pe site-ul şcolii, pe grupul de lucru 

pentru activităţile educative. 

 

4.„Ilustrat”- concurs judeţean - participanţii la concursul „Ilustrat” au pregătit 

fotografii, colaje cu imagini, desene sau filmuleţe, care să surprindă esenţa satului de 

pretutindeni, întrucât copiii iubesc necuprinsul sat, cu uliţele lui strâmte, cu gârla mereu 

depărtată, cu anotimpul recoltelor şi movilele-i prăpăstioase. Materialele concepute au fost 

trimise atât on-line la responsabilul activităţii cât şi prin poştă. 

 

Participanți au fost 42 elevi, premiaţi fiind 10 și 7 cadre didactice 

Parteneri au fost Inspectoratul Școlar Județean Iași şi Primăria Cucuteni. 
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Secţiunea fotografie 
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Secţiunea poezie  

Câteva poezii premiate de la nivelul şcolii 

 

Ce-i satul? 

 

Mă-ntreb adeseori pribeagă 

Ce-i satul pentru mine? 

Un joc de clipe, fluturi albi 

Sau poate-o dulce amintire ? 

 

 

La fel calc astăzi, lângă prag, 

La casa părintească, 

Închid cu lacăte copilăria 

Şi pasărea măiastră. 

 

 

Icoane vechi, împletite-n sunet 

Răsar în neguri de uitare, 

Mi-e inima smerită iar, 

Şi viitorul, eterna singură cale. 

 
(Alupoaie Ancuţa, cls. a VI-a,  Şcoala Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni, com. Cucuteni, Iaşi) 

 

 

 

Dragul meu sat natal 

 

 

Satule, grădină dragă, 

De tine totul mă leagă. 

Şi mă cheamă să revin, 

Unde am fost atunci senin. 

 

 Oameni simpli, priviri alese 

 Şcoala iubită, renume cald 

 Uliţi strâmte, fior blând 

 Aici e-acasă, amintirea ţese. 

 

 Peste ceramica pictată, 

 Fir albastru de mătase 

 În poveşti cu acul mut, 

 Despre daci, aşezări de lut.            

 

 (Beraru Laura, cls. a V-a,  Şcoala Gimnazială “Petru Poni”, Cucuteni, com. Cucuteni, Iaşi)
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Satul meu 

 

 

 

 De se-ntreabă orişicine, 

            Cucuteni de unde vine? 

            Să răspunzi la întrebare, 

            Astfel, fără de mirare. 

 

            Pe aici, trecând călare, 

            Domnul Sfânt, Ştefan cel Mare 

            Săgeata i s-a-mpietrit 

            Şi mândră biserică a zidit. 

 

            Pentru-a învăţa noi carte, 

            A-nălţat o şcoală aparte. 

            De-a trăit aici vreun zeu, 

            Îl găsiţi sus, la muzeu. 

 

            Toţi bătrânii din trecut, 

            Au lucrat oale de lut. 

            Câţi copii din astă lume 

            Se pot bucura de sat ca mine? 

             

            (Ghilan Sanda, cls. a VI-a,  Şcoala Gimnazială “Petru Poni”, com. Cucuteni, Iaşi)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONATORI PROIECT, 

Raluca Mariana Ciudin 

Cristina Maria Pichiu 

 



64 

 

                                  Memento mori 

       „Memento mori”, este una dintre cele mai apreciate creaţii eminesciene a  cărei 

publicare  în 1872 deschide şi astăzi inimile iubitorilor de poezie. La început Eminescu 

avusese intenţia de a da poeziei sale următoarele titluri: „Vanitos vanitatum vanitas”, 

„Cugetări” sau  „Tempora mutantur”, toate acestea valorificând legătura dintre: timp, spatiu şi 

om. Motivul creării poeziei este specificat chiar la începutul acesteia: „Vrăji aduce peste lume 

printr-a stelelor ninsoare, când în straturi luminoase basmele copile cresc”; întreaga creaţie 

portretizează timpul şi aducerea noastră aminte  despre viaţa de după moartea cea de 

necuprins „Căci eternă-i numai moartea, ce-i viaţă-i trecător” . 

Atâtea popoare şi regi ai Egiptului, chiar şi fluviul Nilul completează unele dintre 

elementele prezentate în „Panorama deşertăciunilor”, acumulând semnificaţii sub titlul pe 

care îl are poezia. Imaginea se oglindeşte în mai multe cadre, îmbinându-se armonios în ea 

trecutul, prezentul şi viitorul, făcând referire la ce ai făcut, ce faci şi ce vei face ca om în 

lume, la menirea ta pământească.  

„Floarea de aur” poate fi considerat cuvântul cheie al poeziei. În creaţiile eminesciene 

aurul este văzut ca întruchipând perfecţiunea, absolutul, întregirea, iar floarea este amintită 

adeseori ca semnificând frumuseţea răpitoare. Eul poetic simte atingerea unei frumuseţi 

trecătoare, care va dispărea atunci când va sosi timpul morţii, iar prin prisma perisabilităţii 

sale, nu poate fi înţeleasă decât contemplată. 

În prima parte a poeziei floarea defineşte imaginaţia, creaţia poetică se împleteşte cu 

acea măreaţă „arhitectura timpului”. Imaginile artistice vizuale şi auditive evidenţiază 

frumuseţea muritoare: „codrii de argint ce mişcă a lor ramuri luminate”, „şi păduri de-aramă 

răsunând armonios”. Opera îmbină nuanţe din lumea firească cu cea a zeilor şi a personajelor 

mitice, cosmice şi terestre: Luna , zeii Daciei, Soarele, Dochia „Zeii Daciei acolo locuiau  

poarta solară”. „Şi din cupe beau auroră cu neguri albe spume” sugerează faptul că eul liric, 

parcă suspendat între cele două lumi, a inanimatului şi animatului, simte cum totul se clădeşte 

perfect într-un univers fără sfârşit. 

Poezia este un cuprins al epitetelor şi figurilor de stil, epitetul personificator în 

inversiune „înstelatul rege maur” sau metafora „luntrea vieţii”. Poetul are o amplă deschidere 

asupra imaginilor vizuale descriind părţi ale lumii precum: Egiptul, vechiul Babilon şi chiar 

Palestina. „Mândră cât o ţară” se arăta Babilonul, eul liric purtând pe chip mereu alte şi alte 
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ipostaze, ale unor diferite locuri. Regele simbolizează fericirea şi viaţa lungă a poporului, 

fiind stăpânit de  sentimente contrariante. Se aduce cititorului spre oglindire figura Dochiei, 

personajul mitic specific românesc, definit ca aparţinând mitologiei dacice „Peste podul cel 

uşure, zâna Dochia frumoasă”. Dacia este  văzută ca un loc sfânt, apotropaic, arhetipal  

„Ale miturilor dace, a credinţei din bătrâni”. De asemenea, în poezie imaginile auditive şi 

cele olfactive au un rol major în clădirea atmosferei: „Piramidele, din  creştet, aiurind şi 

jalnic sună”, imaginea olfactivă completează cadrul îmbietor: „vinuri dulci, mirositoare şi 

femei cu chipul pal”. Sintagma „Turma visurilor mele” ne trimite cu gândul meditaţii 

profunde, neştiute de nimeni şi eul liric ajunge să descopere  lumea întreagă.  

Vocea textuală împărtăşeşte cititorului în mod direct gândurile sale asupra societăţii 

într-o creaţie poetică desăvârşită „Şi de-aceea beau păharul poeziei înfocate”. În text există 

verbe la persoana I, precum: „eu le pasc”, „eu să văd”, „privesc”, dar şi verbe la alte 

persoane, punând în scenă parcă o lirică a măştilor. Textul  conţine neologisme  împrumutate 

din limba latină: „Memento mori” înseamnă „Aminteşte-ţi că vei muri!”. Interjecţia din 

propoziţia: „O, acele uriaşe, însă mute piramide” evidenţiază înţelepciunea perenă a 

contrucţiilor martore la scurgerea ireversibilă a timpului atotstăpânitor. Lirismul dă armonia 

dintre idee şi  univers, poezie, existenţă „Căci gândirile-s fantome, când viaţa este vis” .         

Eminescu acordă o sporită atenţie vieţii de după moarte,  în care fiecare îşi va primi 

răsplata, de aceea „Memento mori” a reprezentat de-a  lungul timpului  o temă literară de mare 

importanţă pentru scriitorii din întreaga lume.  

                                                                                                            

   

 

            (Perju Ecaterina, cls. a VII-a,  Şcoala Gimnazială “Petru Poni”, comuna Cucuteni, Iaşi)  
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Andreea-Bianca MICU 

 

 

 

L’amitié 

 

 L’amitié est un don de Dieu qui ouvre la voie au bonheur et 

réchauffe nos âmes. Si une personne se sent en confiance, heureuse 

et surtout aimée à côté d’un ami, cette personne, c’est moi.  

Peut-être que nos amis font des erreurs parfois, cela ne signifie 

pas que nous devons être trop durs avec eux et que nous montrions la 

laideur de nous-mêmes.  

J’ai beaucoup de copains, mais tous ne sont pas des amis. J’ai 

pourtant quelques amis que je ne voudrais jamais échanger avec 

d’autres personnes.  
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Ana-Maria ISAILǍ 

 

L’amitié 

 

 

 Si je devais donner une définition scientifique de l’amitié, je 

pense que je ne le pourrais pas, mais j’ose dire que c’est un sentiment 

agréable transmis par le cœur, que c’est un sentiment qui fait de plus 

en plus fort bondir le cœur de joie.  

 Pour moi, l’amitié est quelque chose qu’on offre et qu’on reçoit 

sans cesse, comme une médaille en or confiée avec grand soin à autrui 

tout au long de sa vie. Je mentirais si je disais qu’on trouve un vrai ami 

n’importe où et n’importe quand, parce que…eh bien, il est très difficile 

de trouver quelqu’un à qui ouvrir votre âme, sans que ce quelqu’un 

vous trahisse. Si l’on ne sent pas que c’est un vrai ami, il faut 

recommencer à chercher le vrai ami.  

 En général, on trouve un vrai ami lorsqu’on s’y attend le moins. 

Peut-être que pour certains ce n’est qu’une simple histoire passagère, 

alors que pour moi cela signifie bien plus encore : le miracle de la vie, 

son trésor inestimable. L’amitié c’est quelque chose sans quoi je ne 

pourrais pas vivre. Je ne peux pas m’imaginer ce monde sans une 

famille et des amis.  

L’amitié, elle est aussi extrêmement fragile…  
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Ecaterina PERJU 

 

De l’amitié 

 

Nous avons tous des amis ou plutôt des personnes avec 

lesquelles nous passons notre temps, mais la vraie amitié ne se limite 

pas seulement à cela. Un ami, c’est beaucoup plus que cela. La 

question est : avons-nous des amis ?  

Tout aussi facilement qu’on se fait des amis, on peut perdre 

l’amitié ou bien elle peut tomber dans l’oubli pour de médiocres raisons. 

Qu’est-ce que l’amitié ? Nous chercherons la réponse dans le passé, le 

présent et le futur. L’amitié … n’a pas une définition unique mais nous 

savons qu’elle existe. 

Aristote disait que l’amitié et les amis sont comme deux corps et 

une seule haleine. Tous ceux à qui j’ai posé la question m’ont dit qu’ils 

ont des amis.  

J’écoute, je regarde, je cherche dans la jeunesse de mon âme 

l’énigme de ce mot : AMITIÉ ; c’est la vie, avec ses hauts et ses bas, 

ses joies et ses souffrances, ses recherches et ses trouvailles qui peut 

nous donner la réponse.  

Chacun a sa propre vision sur le thème de l’amitié ; et pourtant, 

même si, dans ce monde, toutes les personnes n’ont pas les mêmes 

opinions, le simple geste d’appréciation réciproque et de 

rapprochement fait naître un nouveau sentiment … l’amitié ! 

L’amitié ne peut pas être expliquée, elle doit être vécue ! 
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