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  Doi ani de excelenţă... 

            „Fără îndoială, dezvoltarea intelectu-
ală şi dezvoltarea personală sunt două imperative 
majore ale şcolii actuale şi, fără îndoială, litera-
tura, prin potenţialul ei formativ, poate participa 

la realizarea acestor obiective.” (Alina Pamfil) 
 
Nu e ușor, într-o lume în care domină pragma-

tismul, o lume a internetului și a audiovizualului, să-i 

atragi pe tineri spre limba și literatura română. Și 

totuși, de ani buni deja, la Centrul de Excelență din 

Sighetu Marmației, sâmbătă de sâmbătă, răspund pre-

zent zeci de tineri capabili de performanţe, creativi, 

dornici să afle mai multe, să-și dedice timpul liber 

studiului și lecturii.  

Acești tineri trebuie priviţi ca o avuţie naţio-

nală, cu nevoi specifice de instruire. În plan educativ 

este esenţială pentru acești tineri formarea convinge-

rii că pasiunea şi preocupările lor se bucură de apre-

cierea şi respectul societăţii capabile să le ofere, la 

timpul potrivit, sprijin pentru dezvoltare şi căreia să-i 

ofere, apoi, o parte din rezultatele muncii lor.  

Iată de ce vrem să oglindim în paginile acestei 

reviste munca/ eforturile/ activitățile pe care elevii și 

profesorii lor le-au desfășurat în ultimii doi ani școla-

ri. Activități frumoase, interesante, cu rezultate pe 

măsură.  

prof. Mihaela Sautriot 

Profesorii Centrului de Excelenţă Sighet, 2011 – 2013  
 
Adriana Cristea, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” 
Angela Lengyel, Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” 
Anuța Ardelean, Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” 
Daniela Andrasciuc, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” 
George Andrasciuc, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” 
Georgiana Rednic, Liceul Tehnologic „Marmația” 
Mihaela Sautriot, Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” 
Mihaela Tănasă, Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” 
Mirela Hriţu, Liceul Tehnologic „Marmația” 
Odarca Bout, Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” 
Otilia Chindriş, Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” 
Otilia Crăciun, Şcoala Gimnazială Nr. 2 
Raluca Lozbă, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” 
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  Calendarul activităţilor organizate în anul şcolar 2011 - 2012 

 

Nr. 

crt. 

Activități Scop/ obiective/ 

acțiuni 

Data Observaţii 

 

1 Întâlnire cu poezia şi 

poeţii, participarea la 

Festivalul International 

al poeziei, ediţia 

XXXVIII 

stimularea creaţiei, 

apropierea de poezie 

si lumea poetilor, în 

dialog cu poeţii 

29.IX, 

1.X/ 

2011 

Activitate desfășurată în 

parteneriat cu Biblioteca 

Municipală şi Palatul 

Culturii 

2 Cercuri de lectură, 

organizarea primelor 

întâlniri ale cercurilor de 

lectură  

Lecturiada 

 

X/ 2011 La aceste întâlniri 

participă un număr mare 

de  elevi din toate liceele 

sighetene 

3 Cartea, autorul şi 

cititorul ei, dublă 

lansare de carte la sala 

Radio : Marta Petreu,  

„De la Junimea la 

Noica. Studii de cultură 

românească” şi „Bokia” 

de Ovidiu Pecican 

promovarea 

interesului pentru 

lectură  in afara 

scolii; 

atragerea elevilor 

înspre lectura de 

plăcere; 

10 XII/ 

2011  

Activitate desfășurată  

la sala Radio. 

4  

 

 

Scriitor pentru o zi, 

cea de-a IV-a ediţie a 

concursului de creaţie 

stimularea 

creativităţii  

 

XII – II/ 

2012 

Concursul elevilor de la 

Excelență, cu participare 

natională. 

5 Lui Eminescu 

activitate omagială la 

Centrul de excelenţă şi 

vizită la Muzeul de 

istorie 

marcarea ceasului 

aniversar prin 

activităţi creative/ 

culturale 

I/ 2012 Centrul de Excelenţă 

Muzeul de istorie 

6  Olimpiada şi 

concursurile scolare 

pregătiri, evaluări, ore 

suplimentare, 

performanţă, excelenţă 

participare la faza 

judeteană, 

organizarea 

olimpiadei locale 

I, II/ 

2012 

liceu/ municipiu/ judeţ 

7 Primăvara poeților, 

cu tema Copilăria  

 

stimularea creaţiei, 

apropierea de poezie 

si lumea poetilor, în 

dialog cu poeţii 

III/ 2012 Actiune desfășurată în 

context internaţional. 

8 Întâlnirea literaturii 

cu moda 

Lecturiada 

Sigheteană, 

activitate 

interdisciplinară 

III/ 2012 Galeria Vassiliev, cu 

participarea liceelor 

sighetene și a Școlii „Dr. 

Ioan Mihalyi de Apșa” 
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  Calendarul activităţilor organizate în anul şcolar 2012 - 2013 

1 

 

 

Activități Scop/ obiective/ acțiuni Data Observaţii 

Întâlniri cu poezia şi poeţii, 

participarea la Festivalul International 

al poeziei, ediţia XXXIX 

 

stimularea creaţiei, apropierea 

de poezie si lumea poetilor, în 

dialog cu poeţii 

X/ 2012 ațtiune desfășurată în 

parteneriat cu 

Biblioteca Municipală 

şi  Palatul Culturii 

Cercuri de lectură, organizarea 

primelor întâlniri ale cercurilor de 

lectură  

oportunitatea schimbului de 

lecturi/ de cărţi/ de opinii; 

cunoaşterea/ descoperirea 

sinelui prin lectură, prin 

confruntarea propriilor idei cu 

ale celuilalt; 

X/ 

2012 

VI/ 

2013 

cu participarea liceelor 

sighetene, pe parcursul 

întregului an școlar 

Aniversare 

Poet, pictor, profesor Gheorghe Chivu 

- 100 de ani de la naștere.  

microcercetări  

montaj literar 

XII/ 2012 Sala Radio și 

Cabinetul Chivu 

Lansare de carte: volumul de poezii 

,,Opera Omnia”, de Gheorghe Chivu 

activităţi care să contribuie la 

dezvoltarea gustului pentru 

literatură; 

XII/ 2012 Casa de Cultură 

Eternul Eminescu  

Prezentări PPT 

Excerciții de scriere creativă - 

acrostihuri 

cultivarea creativității; 

promovarea valorilor culturii 

române; 

I/ 

2013 

Activitate comună a 

claseleor de la 

Excelență. 

Scriitor pentru o zi, organizarea şi 

participarea la  cea de-a V-a ediţie a 

concursului de creaţie 

finalizarea concursului lansat 

în noiembrie; 

valorificarea deprinderilor de 

scriere creativă; 

III/ 2013 Calendarul 

Activităților Educative 

Regionale și 

Intejudețene, 2013 

Participarea la spectacolul  ,,O 

noapte furtunoasa  - Teatrul 

Municipal din Baia – Mare, 

colaborare cu managerul / actorul 

Claudiu Pintican 

vizionarea unor spectacole de 

teatru, recitaluri de poezii; 

deschiderea elevilor spre arta 

teatrală; 

V/ 2013 Teatrul Municipal Baia 

Mare 

Eveniment cultural. Lansare de 

carte: „Un singur cer deasupra lor”, de 

Ruxandra Cesereanu 

Cu participarea colegilor de la 

Excelență Baia Mare. 

promovarea interesului pentru 

lectură  în afara școlii; 

formarea unei baze culturale 

solide; 

 

V/ 2013  Parteneri mass media 

Centrul Cultural Sighet  

Concursul „Excelent!” organizat de 

ISJ  MM și Centrul de Excelență Baia 

Mare 

stimularea performanței; 

valorificarea competențelor 

formate; 

V/ 2013  Activitate la nivel 

județean. 

„Lectura și abilitățile de viață” - 

concurs național 

stimularea performanței 

școlare; 

V/ 2013   

Concursul Cercurilor de Lectură, 

Cluj-Napoca 2013 

participarea la ateliere de 

jurnalism cultural;  

VI/ 2013 Cluj-Napoca 

ANPRO 
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  Din activitățile noastre 

  Lectura pe suport electronic 
„Geamilia”, de Cinghiz Aitmatov 

 
Textul propus pentru această întâlnire a fost nuvela 

„Geamilia” scrisă de Cinghiz Aitmatov, laureat al premiului 
Nobel pentru literatură. 

Dacă locația, așa cum ne-am propus încă de la 
începuturile Lecturiadei, a fost diferită: o sală de clasă de la 
Colegiul Național „Dragoș Vodă”, modul în care s-a citit a 
fost şi mai diferit. „Geamilia” a ajuns la elevi în format 
electronic, pentru că este o operă literară care nu se găseşte în 
librării, iar în biblioteci sunt puţine exemplare.  

Textul a surprins plăcut cititorii şi i-a determinat să 
caute şi alte opere ale lui Cinghiz Aitmatov. Deși majoritatea 
au citit nuvela în format electronic, lectura în acest fel nu a 
plăcut celor mai mulți dintre ei. Au recunoscut că atunci când 
nu reușești să găsești un text e foarte practice să-l ai pe suport 
electronic, mai ales daca e de dimensiuni reduse, dar au măr-
turisit că preferă să ia cartea în mână, să o răsfoiască, să-i 
simtă paginile şi să profite de o lectură plăcută, stând comod, 
nu la calculator.  

A fost impresionant numărul foarte mare al 
participanţilor şi felul în care au fost aceştia pregătiţi să 
prezinte şi să discute conţinutul şi semnificaţiile acestui text. 

 

„Geamilia avea însă în firea ei ceva care le tulbura pe soacre:  era neobişnuit de veselă, ca un copil. 
Uneori, ai fi zis fără nicio pricină, începea să râdă în hohote, fericită. Iar când se întorcea de la lucru, ea nu 
intra, ci dădea buzna în curte, sărind peste arîk. Apoi, aşa, din senin, se repezea să le îmbrăţişeze şi să le sărute 
când pe o soacră când pe cealaltă. 

Şi-i mai plăcea Geamiliei să cânte, mereu îngâna cîte ceva, fără să se sfiască de cei bătrâni. (...) 
Pentru mine însă, Geamilia n-avea asemănare... Ne simţeam grozav împreună, eram voioşi şi puteam să 

râdem din nimic, să ne fugărim prin curte. 
Geamilia era frumoasă. Bine făcută, zveltă, cu părul aspru şi drept împletit în două cozi groase. Își lega 

cu iscusinţă basmaua albă trăgînd-o uşor pieziş pe frunte; îi şedea bine şi îi punea în valoare pielea smeadă şi 
netedă a feţei. Când Geamilia rîdea, ochii ei negri ca pana corbului, migdalaţi, scăpărau de însufleţire 
tinerească, iar când se pornea deodată să cînte cuplete populare piperate, în ochii ei frumoşi apărea o strălucire 
nefeciorelnică.” 
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Din activităţile noastre 

Întâlnirea literaturii cu moda 

martie 2012 

Întâlnirea, proiectată interdisciplinar, 
a fost dedicată relaţiei dintre literatură şi 
modă. Cartea propusă pentru discuţii a fost 
„Diavolul se îmbracă de la Prada” de Lauren 
Weisberger, iar locaţia a fost una specială – 
Galeria Vassiliev din Sighetu Marmaţiei. 

În deschiderea întâlnirii, cerchiştii (în 
jur de 60) au avut parte de o surpriză, 
pregătită minuţios de colegii lor, elevi ai 
şcolii „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa” („seduşi de 
noi să participe la acest cerc de lectură”). 
Aceştia au confecţionat şi prezentat o colecţie 
deosebită de modele vestimentare inspirate 
din epoci diferite, confecţionate din materiale 
reciclate şi reciclabile dorind să ilustreze cu 
mijlocele avute la îndemână (hârtie, carton, 
pânză) costumele, îmbrăcămintea şi muzica 
diferitelor perioade istorice, pornind de la 
Antichitate şi terminând cu secolul al XX-
lea, sesizând elementele de interculturalitate. 

Cartea „Diavolul se îmbracă de la 
Prada” de Lauren Weisberger şi filmul cu 
acelaşi titlu au constituit doar un pretext 
pentru a aduce în discuţie moda, un subiect 
preferat al tinerilor din ziua de azi, dar şi 
pentru a valoriza o modalitate de 
caracterizare a personajului literar însuşită la 
clasă - vestimentaţia. Elevii au discutat, 
pornind de la ideile romanului/ filmului, 
despre felul în care moda ne influenţează, ne 
schimbă,  despre cărţi/ filme a căror temă 
este  lumea modei. 

De la cartea şi filmul pretext, 
discuţiile au continuat despre cărţi în care 
vestimentaţia joacă un rol important sau 
caracterizează într-o oarecare măsură 
personajul.  

O invitată specială a acestei întâlniri a 
fost creatoarea de modă Ileana Vassiliev, 
care le-a vorbit elevilor despre importanţa şi 
evoluţia vestimentaţiei de-a lungul 
timpurilor, dar şi despre ce înseamnă să fii la 
modă. 

Intâlnirea  a fost una frumoasă, 
reuşită, apreciată de adolescenţi, deoarece au 
avut ocazia de a-şi exprima opiniile legate de 
modă, vestimentaţie, dar şi lectură şi film.  

Evenimentul a fost mediatizat, 
întâlnirea a fost filmată şi dată pe postul 
televiziunii locale. Titlurile cărţilor discutate/ 
recomandate au fost auzite de părinţi, prie-
teni, vecini, profesori, concetăţeni... Aşadar, 
obiectivul nostru, credem, a fost realizat pe 
deplin. 
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Din activităţile noastre 

Bucuria revederii sub semnul lecturii  

 

 

În martie 2013, membrii Lecturiadei Sighetene 
sau reîntâlnit Liceul  „Taras Şevcenko” reuniţi fiind de 
opera marelui scriitor rus A.P.Cehov. Mulţi au venit cu 
volume de povestiri şi schiţe, alţii cu volumele de 
dramaturgie.  

Au fost povestite şi decodate câteva din scrierile 
marelui Cehov: ,,Carapacea”, ,,Calomnia”, ,,Moartea 
unui slujbaş”, ,,Bucurie”, ,,Dramă la vânătoare”, 
,,Masca”, ,,Vanka”, ,,Pescăruşul”, ,,Trei surori”, ,,Livada 
de vişini”. De un real succes s-a bucurat metoda 
predicţiei în lecturarea povestirii ,,Un roman şi-un 
contrabas”, stârnindu-le curiozitatea celor prezenţi. 
Intervenţia doamnei profesoare Raluca Lozbã despre 
tipuri de femei în opera cehoviană a fost apreciată atât de 
elevi, cât şi de dascăli. 
 Am fost extrem de plăcut surprinşi cu toţii de 
căldura cu care am fost primiţi şi găzduiţi. La crearea 
atmosferei propice unui cerc de lectură a contribuit şi 
doamna profesoară Mihaela Sautriot care a împărţit la 
începutul întâlnirii fluturaşi pe care erau trecute câteva 
titluri în românã şi rusă din opera marelui scriitor. 
 Ca o încununare a surprizelor plăcute  de la această 
întâlnire, alături de noi în promovarea şi stimularea 
lecturii în rândul tinerilor, au fost cei din mass-media 
locală: SighetOnline și TV Sighet. 

           ,,Interesul pentru lectură a fost încă o dată dovedit, tinerii din zilele noastre citesc, şi citesc din plăcere! 
Colegii noştri au activat cu ardoare la discuţiile despre nuvelele, schiţele şi piesele de teatru ale lui Cehov! 
Alături de noi, doamnele profesoare ne-au prezentat şi operele lor preferate. 

Ca de fiecare dată, atmosfera lecturiadei este destinsă, prietenoasă, caldă, prefăcându-ne pe toţi într-o 
mare familie a lecturii. Nu pot decât să aştept cu nerăbdare următoarea lecturiada şi să mulţumesc iniţiatorilor 
acestei acţiuni, care îmi stârnesc interesul pentru citit de fiecare dată!” (Alexandra Oros, clasa a XI-a) 

 ,,Fiind boboc, în primul an de liceu, am răspuns cu entuziasm invitației și am citit texte lui Cehov. A 
fost, pentru mine, una dintre cele mai amuzante lecturi, în plus  am descoperit viața marelui autor rus. Această 
întâlnire mi-a plăcut  foarte mult și consider că mi-am  îmbogățit bagajul cultural. De la locul în care s-a 
desfașurat „Lecturiada”, până la activitatea în sine, totul a fost minunat și foarte bine organizat. (Ștefania 
Duma, clasa a IX-a) 
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Atelier de lectură și scriere creativă, 2012 

 

Din activitățile noastre 

„Cu toate că se consideră că plăcerea 
lecturii s-a pierdut (dacă, aşa cum se zice, fiul, 
fiica mea, tinerii în general, nu mai citesc), ea nu 
s-a pierdut definitiv. Este doar abia îndepărtată. 
Uşor de găsit. Trebuie doar să ştim unde să 
căutăm. Pentru a ne concentra atenţia, ar trebui 
să reiterăm anumite adevăruri de bun simţ care 
nu au de-a face cu efectul lumii moderne asupra 
tinerilor din ziua de astăzi. Este vorba de nişte 
adevăruri care ne privesc doar pe noi, adulţii. Pe 
noi, cei care spunem că îndrăgim cititul şi care 
susţinem că vrem să împărţim această dragoste.” 

 Daniel Pennac 
 
Argumentarea alegerii unei cărţi este o 

activitate antrenantă, care dezvoltă capacitatea de 
exprimare orală, încrederea în propriile opinii şi 
conduce la realizarea unor liste de lecturi. O astfel 
de activitate vizează exersarea verbalizării unei 
alegeri şi prezentarea elementelor care au condus 
la această alegere; descoperirea sinelui şi a 
celuilalt prin prisma cărţilor preferate. 

De obicei, o astfel de activitate se 
deschide cu prezentarea, de către cei prezenţi, a 
cărţii pe care o citesc în prezent.  Cum nu i-am 
anunțat pe elevii clasei a VIII-a să vină la 
Excelență cu ultima carte citită, le-am adus mai 
multe cărți, alese cu grijă. 

Înainte de a începe activitatea propriu-
zisă, am discutat despre cărți și despre contextele 
în care dăruim cărți, dacă mai dăruim/ cui 
dăruim... Când am intrat ultima dată intr-o 
librărie? De ce preferăm să cumpărăm cărți 
online? De la cine primim cărți? Mai știm să ne 
bucurăm când primim în dar o carte?  

I-am rugat apoi, pe  fiecare,  să-și aleagă o 
carte pe care ar putea să o dăruiască cuiva: 
prieten, părinte, coleg etc., iar apoi să-și motiveze 
în scris alegerea, pentru a o putea prezenta clasei. 
Le-am atras atenția că textul lor trebuie să conțină 
argumente clare și pertinente, că pot alege stilul 
în care-și scriu textul. 

Prezentarea orală, în fața clasei, a acestor 
motivații s-a dovedit a fi un bun mijloc de 
provocare a curiozității. Cele mai multe dintre 
cărțile prezentate nu au fost cunoscute elevilor. 
Toți au plecat acasă cu lista titlurilor care le-au 
stârnit interesul.  

Argumentele găsite de elevi au fost 
extrem de interesante. Serioase sau pline de umor, 
textele create de elevi i-au ajutat să scape de 
emoția de a vorbi în fața clasei.  Nu e ușor 
întotdeauna pentru ei să-și exprime gândurile 
liber.  

prof. Mihaela Sautriot 
Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” 
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Din activitățile noastre 

Festivalul ,,Primăvara poeţilor’’ este, de 
fiecare dată, pretextul pentru a pune în lumină 
poezia şi poetul. De această dată s-a adus în discuţie 
poezia care are ca interlocutor copilul. Alături de 
elevii clasei a VII-a de la Excelență, am rede-
scoperit, în martie 2012, poeziile copilăriei noastre, 
am redescoperit  poezia copilăriei. 

Unul dintre obiectivele fundamentale 
ale festivalului ,,Primăvara poeţilor” este favorizarea 
deschiderii spre poezie şi încurajarea lecturii textelor 
poetice ca practică culturală. Dorinţa comună a tutu-
ror celor implicaţi este de a reînnoi apropierea de 
poezie în clasă, de la grădiniţă, până la liceu. 

Toate manifestările proiectate în cadrul 
festivalului se încadrează firesc în demersul necesar 
şi comun de dezvoltare a competenţei lecturale, de 
construire a atitudinii pozitive a elevilor faţă de lec-
tură în general, şi faţă de lectura poeziei în particu-
lar. Aceasta a fost și motivația unei activități dedi-
cate poeziei la Excelență.  

Elevii au confecţionat semne de carte cu 
citate despre copilărie  pentru a le dărui celor dragi, 
colegilor sau profesorilor de la clasă. O parte dintre 
semnele de carte confecţionate au fost lăsate pe 
băncile elevilor din clasa a VI-a B care, pe lângă su-
priza descoperirii acestora, au avut ocazia să discute 
citatele în ora de română.  

prof. Mihaela Sautriot 
Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” 

Copilărie - „Primăvara poeților”, 2012 

Pretext pentru lectură 
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„Lecturiada sigheteană” a participat la etapa finală a 

Concursului Cercurilor de lectură „Citeşte cu mine” -   

Concurs naţional înscris în calendarul MEN al activităţilor 

educative la poziţia 108/12.02.2013 

 

În urma parcurgerii etapelor preliminare, a realizării 

și jurizării portofoliilor, Cercul de lectură „Lecturiada 

sigheteană” a fost selecționat pentru a participa la etapa 

finală, națională a Concursului Cercurilor de Lectură. 

Cercul de lectură sighetean este coordonat de prof. Odarca 

Bout și reuneşte liceeni sigheteni şi pe profesorii acestora: 

Anuţa Ardelean, Angela Lengyel, Mihaela Sautriot, 

Mihaela Tănasă de la Liceul Pedagogic, Raluca Lozbă, 

Adriana Cristea de la Colegiul National „Dragoş Vodă”, 

Alina Florea - Liceul „Leowey Klara”, Cristina Roatiş de la 

„Taras Șevcenko”.  

Etapa finală a avut loc  la Cluj-Napoca, între 7-9 

iunie 2013. La această etapă au participat reprezentanţii 

cercurilor selectate (un elev şi un profesor/ coordonatorul 

cercului) în cadrul unui schimb de experienţă şi al unei 

tabere de jurnalism cultural. 

„Lecturiada sigheteană” a fost reprezentată de  Arba 

Raluca, elevă în clasa a XI-a B la Liceul 

Pedagogic ,,Regele Ferdinand”, profil pedagogic (Centrul 

de Excelență Sighet), şi prof. Mihaela Tănasă. 

 

*** 

 

Fragmente din Jurnalul Ralucăi Arba                            

Cluj, 7-9 iunie, 2013 

Cu ochii pe jumătate închişi, mi-am dat seama că 

peretele de lângă pat era străin. Încet, un gând s-a furişat în 

mintea mea. Nu mai eram acasă. Atunci, unde eram mai 

exact? Un zgomot de maşini se auzea de undeva de 

aproape. M-am ridicat din pat şi… ce să vezi? Nu eram 

singură! Colegele mele de cameră dormeau liniştite în 

partea opusă a camerei. Una câte una, imaginile au  început 

să se deruleze şi în sfârşit am realizat că eram în Cluj la 

„Lecturiada elevilor 2013”. 

Micul dejun într-un oraş străin nu s-a putut lua la un 

mall închis, aşa că mi-am luat doar un covrig. Mă gândeam 

că, oricum, ceva mai rău nu se va întâmpla…  

Am ajuns chiar la timp pentru festivitatea de 

deschidere. Nici nu mi-am dat bine seama cum stau 

lucrurile că am şi fost lansată în lumea jurnalismului. A fost 

ciudat, dar într-un mod interesant: începi ca impostor şi pe 

parcurs devii autentic. 

10 

Elevii de la Excelenţă, membri ai  Lecturiadei sighetene,  

la  Concursul Cercurilor de Lectură  

Din activităţile noastre 
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Din activităţile noastre 

Jurnalul Ralucăi Arba 

 

Prima experienţă ca jurnalist ,,impostor”, ca să 

zic aşa, a fost la Biblioteca Academiei. Mirosul de 

cărţi te întâmpina de la intrare. O doamnă 

nerăbdătoare ne-a condus în sala unde, pe masă, se 

odihneau obosite câteva volume vechi de aproape 500 

de ani. Cu toate că filmul vieţii s-a derulat cu mult 

înainte, aceste cărţi îmbătrânite ascund o mare valoare 

culturală. Istoria cărţilor povestită de bibliotecară ne-a 

transpus într-o altă epocă. 

La întoarcere am avut propriul nostru ,,stand” 

unde am expus materialele şi posterele aduse de acasă. 

Apoi am avut parte de interesantele discuţii despre 

jurnalismul cultural avându-i ca invitaţi pe Elena 

Abrudan şi Mihaela Mureşan de la Departamentul de 

Jurnalism UBB şi Călin Vlasie, directorul Editurii 

Paralela 45. 

Spre seară, am mers la Librarium, una dintre 

cele mai frumoase librării pe care le-am văzut, unde 

am avut ocazia minunată de a-l întâlni pe Ion Pop, 

critic literar, poet, dar şi primul redactor al revistei 

Echinox. Un om deosebit, care după atâta timp şi-a 

păstrat vie dragostea în ceea ce priveşte literatura, 

jurnalismul, criticismul. 

Apariţia  celor patru tineri clujeni, trei dintre ei 

poeţi, iar unul prozator, a fost o surpriză extrem 

plăcută. Ne-au citit fiecare din creaţiile lor, câteva 

poezii postmoderniste.  

Am încheiat seara vizionând un fragment de 

spectacol la Facultatea de Teatru şi Televiziune. 

* 

Un perete mai puţin străin. Un mic dejun mai 

consistent. Un taximetrist cu un GPS mai bun şi 

discuţii despre cronica de teatru de la primele ore ale 

dimineţii. (...) 

 Vizita făcută la Radio Cluj şi TVR Cluj a fost o 

experienţă minunată. Am făcut cunoştinţă cu cei care 

sunt în spatele micului ecran şi a marilor frecvenţe şi 

am realizat că nu e o muncă deloc uşoară. Mi-a plăcut 

să ne jucăm de-a cameramanii într-un studiou tv, unde 

am învăţat multe lucruri noi. Unul dintre ele e acela că 

televiziunea constă în ceea ce se vede şi în ceea ce se 

aude, adică imagine şi sunet. Încă o experienţă 

asemănătoare a fost la studiourile media UBB unde 

am cunoscut studenţi cărora le place mult ceea ce fac. 

Ne-au arătat şi câteva filmuleţe realizate de ei. 

Mi-am făcut prieteni noi. Colegele mele de 

cameră sunt nişte persoane deosebite. Una dintre ele 

are o voce deosebită şi cântă minunat la chitară aşa că 

înainte de culcare, aveam concert în cameră. În ultima 

seară ne-am uitat până la 3 dimineaţa la un film cu 

Mr. Bean aşa că nu e de mirare că dimineaţă am 

adormit şi m-am trezit doar la bătăile insistente ale 

profesoarei în uşă. 

În dimineaţa dinaintea plecării, în sală se simţea 

aerul trist al despărţirii. Fiecare a avut ocazia de a 

împărtăşi impresiile în urma celor două zile trăite în 

lumea jurnalismului şi a lecturii. (...) 

 

* 
Mulţumesc mult Clubului Rotary Voievodal din Sighetu-

Marmaţiei pentru gestul pe care l-au făcut. Fără susţinerea lor 

financiară participarea la concurs şi şederea mea la Cluj nu ar fi 

fost aşa de  reuşite. Cărţile şi lucrurile achiziţionate vor fi o 

mărturie a susţinerii şi dărniciei Clubului Rotary Voievodal 

pentru elevii sigheteni care citesc de plăcere. 
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„Primăvara poeților” la Excelență 

Din activităţile noastre 
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              De mai mulți ani „Primăvara Poeților” 
poposește, datorită poetului Echim Vancea și unui 
grup de dascăli iubitori ai poeziei, în Sighetu 
Marmației. E un Festival Internațional de Poezie, 
care are loc în aceeași perioadă în peste 40 de țări. În 
2013, în perioada 11 - 22 martie au avut loc o serie 
de activități dedicate poeziei și, implicit, poeților. 
 Pentru elevii capabili de performanță din 
clasele VII-VIII, sub îndrumarea doamnelor 
profesoare Raluca Lozbă și Odarca Bout, 
„Primăvara Poeților” le-a dăruit două activități de 
excepție pe 16 martie, 2013.  
 Prima, desfășurată în sala de clasă, a doua la 
Sala Radio Sighet. Să-i cunoaștem pe poeții 
maramureșeni! Acesta a fost obiectivul. 
 Prin metoda brainstormingului, s-au actualizat 
cunoștințele elevilor prezenți. S-au notat pe tablă sub 
forma unui ciorchine numele poeților maramureșeni, 
nume adăugite și completate de cele două doamne 
profesor. Apoi fiecare elev a primit un fluturaș ce 
avea pe o parte portretul unui poet și pe cealaltă 
parte niște versuri. Astfel, elevii au cunoscut/ 
recunoscut/ descoperit versurile poeților 
maramureșeni. 
 Ora s-a încheiat cu un exercițiu de scriere 
creativă. Elevii au avut ca sarcină să creeze versuri 
noi folosindu-se de cuvintele/ versurile de pe 
fluturaș. 
 Activitatea zilei s-a încheiat cu vizita noastră 
la Radio Sighet, la invitația domnului prof. dr. Dorel 
Todea și a Clubului Rotaract, la o lansare de carte. 
Un prim volum de poezii al talentatei tinere Antonia 
Zavalic.  
 Așadar, poezie, poeți și primăvară în sufletele 
elevilor de la Excelență ! 
 

prof.dr. Odarca Bout & prof.dr. Raluca Lozbă 
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Din activităţile noastre 

Lectura – liantul „Excelenților” 

      An de an, în cadrul cursurilor de Limba și literatura română susținute în Centrul de Excelență din 

instituția noastră, am avut bucuria de a cunoaște tineri talentați și dornici de mai mult. Dincolo de 

diversitatea activităților care se organizează, de calitatea muncii, de stilul diferit al cadrelor didactice care se 

implică în bunul mers al lucrurilor, aș dori să reliefez faptul că liantul care reunește acești tineri este, de cele 

mai multe ori, lectura. Elementul asupra căruia îmi voi opri atenția, de această dată, este lista bibliografică 

propusă la început de an liceenilor și care nu rămâne una ostilă, ci, dimpotrivă, devine un liant al acestor 

tineri, menit să le impregneze suflet de frumos și util. Pornind de la premisa că manualul nu aduce cu sine, 

întotdeauna, cele mai frumoase texte sau pe acelea care ar fi pe gustul adolescenților de azi, le-am propus 

elevilor o suită de cărți menite să-i incite să citească. Dacă, inițial, discuția noastră s-a rezumat la a discuta 

câte puțin despre fiecare unitate bibliografică, ulterior, într-o altă întâlnire pe care am avut-o, m-am bucurat 

să le ascult vorbele frumoase, să-i văd cât de încântați sunt să-și împărtășească impresiile despre ceea ce au 

citit, despre impactul pe care l-au avut cărțile asupra lor. În cele ce urmează, redau doar câteva dintre 

gândurile care m-au sensibilizat profund, iar cartea pe care am luat-o ca punct de plecare în discuția noastră a 

fost  „De veghe în lanul de secară”, de J. D.  Salinger. 

 „Ador să citesc cărți noi..., să mă relaxez și să mă rup din cotidian. Una pe gustul meu: „De veghe în 
lanul de secară” (J. D. Salinger) – o carte care nu face parte din categoria „Ion”, „Mara” sau 
„Moromeții”. Este o carte specială, una departe de a fi plictisitoare, care ar trebui să ajungă în mâna 
oricărui adolescent sau licean.”   (Marco) 

 Cărțile noi, care propun un alt univers, m-au vrăjit mereu. Pot spune cu mâna pe inimă că din ele am 
învățat o grămadă de lucruri care m-au ajutat să mă maturizez. Această carte oglindește viața unui 
adolescent rebel, cam de vârsta noastră, care se ghidează după propriile reguli, văzând în orice eșec un 
pas spre mai departe. Și, dincolo de toate acestea, e imposibil să rămâi inert la dragostea pe care 
protagonistul o nutrește pentru sora sa. (Mara) 

 La aceste cursuri, am învățat să citesc o carte din plăcere și am înțeles că munca în echipă mă ajută să 
mă depășesc, mai ales când vine vorba despre a ne împărtăși părerea despre ce am mai citit. Cartea 
aceasta rămâne una de suflet pentru mine, definitiv. (Maria) 

 Cartea aceasta chiar m-a făcut să înțeleg de ce vorbim despre lectura de / din plăcere. Utilă, potrivită 
vârstei, impresionantă, aptă de a-ți schimba percepția asupra vieții! (Nicoleta) 

 Mă bucur să pot citi ceva bun dincolo de ceea ce este obligatoriu. Cu atât mai mult, când încape loc și 
de a discuta pe marginea unei cărți. Cât de mult m-a sensibilizat visul adolescentului din paginile cărții 
de mai sus! Cât de simplu a știut să-și rostească visul, ce diferit era de al celor din jur și câtă suferință a 
ascuns în sufletul său din preocuparea de a fi el, și nimic mai mult. (Denisia) 

       Sperăm ca aceste gânduri să devină un imbold spre lectură pentru orice cititor! 
 

prof. dr. Anuța-Rodica Ardelean 

             
 
 
 
 
            „Mie îmi plac cărţile care, după ce le isprăveşti, simţi c-ai vrea ca 
autorul să fie cel mai bun prieten al tău şi să-l poţi chema la telefon ori de câte 
ori ai chef”… 

 (Holden Caulfield în „De veghe în lanul de secară” de J.D. Salinger) 
 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=s5UGPxrULRCDbM&tbnid=BrmneTmyrmw3HM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdojoblog.ro%2F2011%2F07%2F30%2Fde-veghe-in-lanul-de-secara%2F&ei=KXEwUue8H-eU0AWXkYBA&bvm=bv.51773540,d
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Din activităţile noastre 

Excelență  pentru excelenți… la Baia Mare 

 

 

Iată că orele, zilele, săptămânile, într-un sfârșit, anii  petrecuți  în 
clasele privilegiate de asistența profesională a unor dascăli aparte, au ajuns la 
final de an școlar. Invitația de a ne evalua cunoștințele a fost o provocare… 

Tot ce-am dobândit sub îndrumarea acestor dascăli care ne-au dedicat 
din timpul lor săptămânal două ore, poate fi ,,măsurat” la concursul de la 
Baia Mare, concursul „Excelent!”, dedicat elevilor Centrului județean pentru 
tineri capabili de performanțe. 

Pentru mine, concursul a venit ca răspuns a ceea ce am reușit să preiau 
de la profesorii îndrumatori din Catedra de limba si literatură română, o 
evaluare, o conștientizare a propriilor achiziții în raport cu literatura. Atât 
subiectele, cât și premiile, au fost pe măsură, au cuprins o gamă largă a 
competențelor noastre - atât imaginația, cât și dibăcia, inteligența.  

A fost o experiență plăcută, benefică pentru toți participanții, mai ales 
că am avut și posibilitatea de a socializa cu elevii băimăreni în scurtul 
intinerariu dăruit de organizatori: muzee și vizitarea unor puncte atractive ale 
orașului. 

Mă bucur că am reușit să particip și îi îndemn pe toți cei care au 
înclinație spre literatură să încerce unul din Centrele de excelență! Vor fi 
plăcut surprinși de program. 

Nu în ultimul rând, mulțumiri organizatorilor, profesorilor care ne-au 
sprijinit și ne-au îndemnat la participarea acestui concurs, și fără de care  nu 
ar exista oportunități pentru elevii excelenți, dar nici Excelență fără astfel de 
elevi!  

Paula Dragoș, clasa a XI-a,  

                  Participarea la prima ediție a Concursului „Excelent”, din cadrul Centrului Județean pentru Tineri 
capabili de performanțe, organizat la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, în colaborare cu Inspectoratul Șco-
lar Județean Maramureș, din Baia-Mare, a constituit, pentru mine, nu doar o experiență nemaipomenită, ci și o 
oportunitate: aceea de a-mi aprofunda cunoștințele, de a cunoaște oameni noi, profesori cu rezultate meritorii, 
elevi dornici de performanță, de mai mult.   
                  Prin multă muncă și un studiu consecvent, dar și cu ajutorul  venit din partea doamnei profesoare 
de Limba și literatura română, prof. dr. Anuța-Rodica Ardelean, am reușit să obțin un rezultat foarte bun, un 
loc III. Minunata organizare, a făcut ca, pe lângă diplomă, să primesc și două cărți, pe care  le-am citit cu mare 
drag. Țin să menționez că mi-a făcut plăcere să particip la acest concurs, de pe urma căruia am avut numai de 
învățat, dar și că sunt  dornică să repet experiența la următoarea ediție.  
                   Considerându-mă în asentimentul colegilor mei de la Sighetu-Marmației, închei prin a-i felicita pe 
organizatori pentru calda primire și truda depusă, dar și pe toți cei care s-au implicat cu tot sufletul pentru ca 
noi, elevi și profesori, să culegem roadele muncii noastre de peste timp. 

Ana-Maria Herbil, clasa a X-a  
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Din activităţile noastre 

Concursul „Excelent!” 

Cei mai talentați și mai creativi elevi din județ, 
care fac parte din Centrul de Excelență Maramureș, 
și-au dovedit ieri, 18 mai, cunoștiințele acumulate în 
cadrul orelor de pregătire extrașcolară, pentru Limba 
și Literatura Română. Ei au susținut proba scrisă din 
cadrul primei ediții a concursului organizat pentru ei. 
După evaluarea și notarea lucrărilor, elevii au fost 
recompensați cu premii constând în diplome, cărți, 
dar și bani. Primarul municipiului Baia Mare, 
Cătălin Cherecheș, a sprijinit din fonduri proprii 
activitatea de testare a tinerilor. Lucrările și 
rezultatele elevilor i-au impresionat plăcut chiar și 
pe profesorii pregătitori.  

Testarea tinerilor a avut loc la Colegiul 
Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare, acolo 
unde au fost și premiați. Creativitatea, dar și 
stăpânirea noțiunilor de bază acumulate la orele de 
curs, și în special la cele din cadrul centrului, i-au 
ajutat să obțină rezultate foarte bune și să își merite 
numele de elevi excelenți. 

„A avut loc ediția I a concursului de Limba și 
Literatura Română a Centrului de Excelență pentru 
elevii capabili de performanță. Au participat 35 de 
elevi din clasele a V-a până a X-a, care, timp de un 
an, au luat parte la orele oferite de profesorii 
Centrului de Excelență Baia Mare și Sighet. 
Rezultatele au fost pe măsura muncii desfășurate 
timp de un an și pe măsura așteptărilor noastre. Sunt 
copii talentați, care muncesc și care consideră că 
patria lor de cuvinte este la fel de importată ca patria 
lor de suflet. Testele au fost specifice pe grupe de 
vârste. Am anunțat încă din programul concursului 
că vor genera text, literar și critic și că vor analiza 
text la prima vedere. Exact asta s-a întâmplat”, a 
declarat Anca Hendea, profesor de limba și literatura 
română în cadrul Centrului de Excelență. 

Subiectele au fost pe nivele de vârstă. Fiecare 
elev a avut de rezolvat două subiecte, unul bazat pe 
interpretare, iar celălalt pe ceație. Participanții 
concursului au mărturisit că testarea nu li s-a părut 
foarte grea și că se simt speciali făcând parte din 
Centrul de Excelență al județului. 

„Mie mi s-a părut destul de ușor, structura 

obișnuită, care se dă și la olimpiadă , de obicei, și mi 
s-a părut un subiect frumos. Te simți într-un fel 
special, deoarece ești diferit de restul, îți dedici mai 
mult timp anumitor activități, în cazul meu Limba 
Română, și simt că te dedici unui scop foarte 
frumos. Eu citesc destul de mult”, a declarat Roxana 
David, una dintre eleve. 

„A fost puțin dificil, dar ne-am descurcat, se 
pare. Nu mă așteptam să iau premiul I, am fost 
emoționată și entuziasmată. Este un start bun pentru 
mine și sper să fie bine și pe mai departe. Să fiu elev 
de elită este pentru mine o onoare, dar totodată și 
pentru profesori, iar să muncești alături de profesorii 
pe care îi avem este ceva plăcut”, a declarat 
Alexandra Oros, o altă participantă la concurs. 

S-au oferit premii I, II și III pentru fiecare 
nivel de clasă, precum și mențiuni. Acestea au fost 
acordate de către primarul Cătălin Cherecheș și de 
inspectorul școlar general adjunct al ISJ Maramureș, 
Cristian Heuberger. Edilul băimărean s-a oferit să 
susțină din fonduri proprii concursul la care au 
participat elevii din Baia Mare și Sighetu Marmației, 
considerând lăudabilă atât inițiativa profesorilor, 
care predau în mod voluntar, cât și cea a elevilor 
care vor să depășească nivelul de învățare de la 
clasă. 

„Dragi tineri, vreau să vă felicit pentru ceea ce 
ați realizat. Municipiul Baia Mare este un susținător 
al performanței în toate domeniile, dar în primun 
rând un susținător al performanței tinerilor, pentru că 
de aici pornește totul. Putem fi buni în foarte multe 
domenii, dar dacă nu vom reuși să consolidăm 
performanța în zona educațională,viitorul nu va fi 
atât de strălucit pe cât ni-l dorim. Și din acest motiv 
apreciez fiecare inițiativă care vine spre a vă dirija 
pe dumneavoastră spre performanță”, a declarat 
primarul Cătălin Cherecheș. 

În acest an școlar, în Maramureș s-au 
desfășurat două testări naționale pentru elevii care 
fac parte din centrele de excelență din țară, angrenat 
în această acțiune fiind și un lot restrâns de 
informatică din județ. 

Autor: Anca Popescu Glodan (19 mai 2013) 
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Eveniment cultural 

Din activităţile noastre 

Lansare de carte - „Un singur cer deasupra lor” de  Ruxandra Cesereanu 

„Când aud vorbindu-se despre comunism, primul gând mă duce la istorisirile bunicii despre o perioadă 
neagră din istoria țării noastre, perioadă care mă face să mă simt dezamăgită atât de atitudinea conducătorilor, 
cât și a oamenilor cărora le era mult prea teamă să-ți exprime propriile păreri. Însă, pășind în clădirea 
Memorialului Durerii sau, mai exact, pătrunzând în atmosfera pe care acesta îl emană,  m-am confruntat cu o 
total altă realitate. Au existat, într-adevăr și oameni care și-au susținut ideile  și care au riscat totul, chiar 
propria viață, în numele libertății patriei. Ei au fost învinși , iar, până la urmă, oamenii sunt tot oameni; nu ne 
putem depăși orizonturile care ne-au fost prestabilite, condiția de ființă umană. Și ei toți trăiau sub același cer, 
aveau slăbiciuni pe care, de multe ori, cărțile de istorie le ascund, crezând că se poate rezolva ceva în acest 
fel. Noi trebuie să ne acceptăm soarta, istoria, cu tot trecutul. Eu asta am descoperit.”  (Roxana Pop) 

Elevii Centrului de Excelență din Sighetu 

Marmației și câțiva dintre colegii lor din Baia Mare au 

fost onorați s-o întâlnească, s-o cunoască și s-o asculte 

pe scriitoarea Ruxandra Cesereanu, la Sighet, în sala de 

conferințe a Memorialului, în 11 mai 2013. 

Evenimentul a fost unul de excepție atât pentru 

tineri, cât și pentru întreaga comunitate locală. La 

întâlnire au participat nu numai profesorii Centrului de 

Excelență, ci și numeroși iubitori de carte, junaliști, 

scriitori, studenți. 

Întâlnirea a fost extrem de interesantă și 

captivantă, emoționantă. Într-o atmosferă caldă, 

autoarea le-a vorbit celor prezenți despre ideea și 

geneza ultimei sale cărți, despre documentele originale 

pe care le-a folosit ca sursă, dar și despre oamenii ale 

căror portrete le putem găsi în această carte. 

Elevii au fost cu atât mai interesați, cu cât 

perioada abordată le este prea puțin cunoscută.  
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„Această nouă vizită la „Memorialul Durerii” m-

a făcut să descopăro altă latură a durerii, pe lângă cea 

strict umană, reacție la absurditățile politice și istorice 

concrete, mila resimțită la văzul faptelor abominabile 

săvârșite de oameni semenilor lor. Trecând de 

domeniul emoționalului, discursul doamnei Cesereanu 

a trezit în mine anumite întrebări și neliniști ciudate. 

Oare libertatea exprimării, atât de ridicată în slăvi în 

ziua de azi, compensează siguranța oferită de fostul 

regim?  

Întrebarea finală a autoarei m-a cutremurat: „Voi 

ce așteptați de la România?”. Cu toții tăceam. Nu 

îndrăzneam să dăm glas unor păreri naive, tinerești, în 

fața unei persoane care trăise ăn ambelel lumi și le 

înțelegea în profunzime. Iar speranța, optimismul 

tonului ne îndurerase: sugera că acum avem dreptul să 

așteptăm ceva de la țara noastră, că avem posibilități 

nenumărate, că avem voie să  întreținem niște idealuri 

altădată imposibil de conceput... 

Atunci am conștientizat diferența de mentalitate 

creată de prăpastia dintre regimuri. Noi, făpturi 

crescute în capitalism, într-o lume gândită de America 

și fabricată în China, cu patriotismul știrbit, iar valorile 

nesigure - eram priviți ca niște ființe binecuvântate de 

cei nevoiți să îndure capriciile sadice ale 

comunismului. Iar noi, intimidați de lipsa de 

experiență, nu știam dacă să ne bucurăm sau nu că ne-a 

născut în timpuri noi.  

Adevărata durere provine din uitarea a ceva ce 

nici măcar nu am trăit, de veșnica dilemă: ce ar trebui 

să așteptăm de la regimul, de la țara noastră? Oare ne 

mai putem permite să așteptăm ceva?” 

(Roxana David) 
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Premii, premianţi, diplome 

Concursuri şi rezultate 

Bledea Iuliana, clasa a VII-a, Regele Ferdinand, 
prof. Mihaela Sautriot, Premiul II, Olimpiada de 
Limbă, Comunicare şi literatură română, etapa 
judeţeană, 2012 

Nistor Alexandra, clasa a VII-a, Regele Ferdinand, 
prof. Mihaela Sautriot, Premiul III, Olimpiada 
de Limbă, Comunicare şi literatură română, etapa 
judeţeană, 2012 

Joicaliuc Sebastiana, clasa a VII-a, Regele Ferdi-
nand, prof. Mihaela Sautriot, Premiul III, Olim-
piada de Limbă, Comunicare şi literatură română,  
etapa judeţeană, 2012 

Koposciuc Bianca, clasa a IX-a, Regele Ferdinand, 
prof. Tănasă Mihaela, Menţiune, Olimpiada de 
Limbă, Comunicare şi literatură română,  etapa 
judeţeană, 2012 

Pop Claudia, clasa a IX-a, Regele Ferdinand, prof. 
Pok Francisca, Menţiune, Olimpiada de Limbă, 
Comunicare şi literatură română, etapa judeţeană, 
2012 

Oros Alexandra, clasa a X-a, Regele Ferdinand, 
prof. Bout Odarca, Menţiune, Olimpiada de 
Limbă, Comunicare şi literatură română, etapa 
judeţeană, 2012 

Orosz Brigitta, clasa a XI-a, Regele Ferdinand, prof. 
Bout Odarca, Premiul III, Olimpiada de Limbă, 
Comunicare şi literatură română, etapa judeţeană, 
2012 

Berciu Gheorghe, clasa a XI-a, Regele Ferdinand, 
prof. Lengyel Angela, Menţiune, Olimpiada de 
Limbă, Comunicare şi literatură română, etapa 
judeţeană, 2012 

Nistor Alexandra, clasa a VII-a, Regele Ferdinand, 
prof. Mihaela Sautriot, Premiul I, Concursul de 
creaţie literară Scriitor pentru o zi, ediţia a IV-a, 
2012 

Bledea Iuliana, clasa a VII-a, Regele Ferdinand, 
prof. Mihaela Sautriot, Premiul III, Concursul 
de creaţie literară Scriitor pentru o zi, ediţia a IV-
a, 2012 

Horgia Patricia, clasa a VII-a, Regele Ferdinand, 
prof. Mihaela Sautriot, Menţiune, Concursul de 
creaţie literară Scriitor pentru o zi, ediţia a IV-a, 
2012 

Alexandru Gabriela, clasa a VIII-a, Regele Ferdi-
nand, prof. Mihaela Sautriot, Menţiune, Concur-

sul de creaţie literară Scriitor pentru o zi, ediţia a 
IV-a, 2012 

Dragoş Paula, clasa a X-a, Regele Ferdinand, prof. 
Odarca Bout, Premiul III, Concursul de creaţie 
literară Scriitor pentru o zi, ediţia a IV-a, 2012 

Dunca Adriana Silvia, clasa a X-a, Regele Ferdi-

nand, prof. Odarca Bout, Premiul III, Concursul 

de creaţie literară Scriitor pentru o zi, ediţia a IV-

a, 2012 

Arba Raluca, clasa a X-a, Regele Ferdinand, prof. 
Mihaela Tănasă, Menţiune, Concursul de creaţie 
literară Scriitor pentru o zi, ediţia a IV-a, 2012 

Godja Varodi Rebeca, clasa a XI-a, Regele Ferdi-
nand, prof. Angela Lengyel, Locul II, Concursul 
de creaţie literară Scriitor pentru o zi, ediţia a IV-
a, 2012 

Stan Alexandra, clasa a VIII-a, Liceul Pedagogic 
„Regele Ferdinand”, prof. Mihaela Sautriot + 
prof. Maria Tămaş, Concursul naţional „Cultură 
şi spiritualitate românească” – etapa națională, 
2012 

Bledea Iuliana, clasa a VII-a, Regele Ferdinand, 

prof. Mihaela Sautriot,  Medalie de Bronz - 

Locul III, Evaluarea în Educaţie – etapa I, 

octombrie 2011 - clasament naţional 

Stan Alexandra, clasa a IX-a, Liceul Pedagogic 
„Regele Ferdinand”, prof. Angela Lengyel, 
Concursul naţional „Martor la tradiții”, Premiul 
I, 2013 

Koposciuc Bianca, clasa a X-a, Regele Ferdinand, 
prof. Anuța Ardelean, Premiul I, Olimpiada de 
Limbă, Comunicare şi literatură română,  etapa 
judeţeană, 2013 

Stan Alexandra, clasa a IX-a, Regele Ferdinand, 
prof. Angela Lengyel, Premiul I, Olimpiada de 
Limbă, Comunicare şi literatură română,  etapa 
judeţeană, 2013 

Ghica Flavia, clasa a VII-a, Regele Ferdinand, prof. 
Mihaela Sautriot, Premiul III, Olimpiada de 
Limbă, Comunicare şi literatură română,  etapa 
judeţeană, 2013 

Chiș Alina, clasa a X-a, Regele Ferdinand, prof. 
Bout Odarca, Mențiune, Olimpiada de Limbă, 
Comunicare şi literatură română, etapa judeţeană, 
2013 
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Dunca Adriana, clasa a XI-a, Regele Ferdinand, 
prof. Bout Odarca, premiul II, Olimpiada de 
Limbă, Comunicare şi literatură română, etapa 
judeţeană, 2013 

Hosu Antonia, clasa a VII-a, Școala „ George 
Coșbuc”, prof. Otilia Chindriș, Mențiune, 
Concursul „Excelent!, Baia-Mare, 2013 

Bodan Alexandra, clasa a VII-a, Școala „ George 
Coșbuc”, prof. Otilia Chindriș, Mențiune, 
Concursul „Excelent!, Baia-Mare, 2013 

Toth Vanessa, clasa a VII-a, Școala „ George 
Coșbuc”, prof. Otilia Chindriș, Premiul II, 
Concursul „Excelent!, Baia-Mare, 2013 

Rad Gavrilă, clasa a VIII-a, Școala „ George 
Coșbuc”, prof. Otilia Chindriș, Mențiune, 
Concursul „Excelent!, Baia-Mare, 2013 

Mihalca Alina, clasa a XI-a, Liceul Pedagogic 
„Regele Ferdinand”, prof. Odarca Bout, 
Mențiune, Concursul „Excelent!, Baia-Mare, 
2013 

Dragoș Paula, clasa a XI-a, Liceul Pedagogic 
„Regele Ferdinand”, prof. Odarca Bout, 
Mențiune, Concursul „Excelent!, Baia-Mare, 
2013 

Oros Alexandra clasa a XI-a, Liceul Pedagogic 
„Regele Ferdinand”, prof. Odarca Bout, Premiul 
I, Concursul „Excelent!, Baia-Mare, 2013 

Chiș Alina, clasa a X-a, Liceul Pedagogic „Regele 
Ferdinand”, prof. Odarca Bout, Mențiune, 
Concursul „Excelent!, Baia-Mare, 2013 

Catrineț Diana, clasa a X-a, Liceul Pedagogic 
„Regele Ferdinand”, prof. Odarca Bout, 
Mențiune, Concursul „Excelent!, Baia-Mare, 
2013 

Mureșan Ionela, clasa a X-a, Liceul Pedagogic 
„Regele Ferdinand”, prof. Odarca Bout, 
Mențiune, Concursul „Excelent!, Baia-Mare, 
2013 

Mihalca Andreea, clasa a VIII-a, Liceul Pedagogic 
„Regele Ferdinand”, prof. Mihaela Sautriot, 
Mențiune, Concursul „Excelent!, Baia-Mare, 
2013 

Herbil Anamaria, clasa a X-a, Liceul Pedagogic 
„Regele Ferdinand”, prof. Anuța Ardelean, 
Premiul III, Concursul „Excelent!, Baia-Mare, 
2013 

Jurj Ionela, clasa a IX-a, Liceul Pedagogic „Regele 
Ferdinand”, prof. Anuța Ardelean, Premiul III, 
Concursul „Excelent!, Baia-Mare, 2013 

Mariș Nicoleta, clasa a IX-a, Liceul Pedagogic 
„Regele Ferdinand”, prof. Anuța Ardelean, 
Premiul III, Concursul „Excelent!, Baia-Mare, 
2013 

Dragoş Paula, clasa a XI-a, Regele Ferdinand, prof. 
Odarca Bout, Premiul I, Concursul de creaţie 
literară Scriitor pentru o zi, ediţia a V-a, 2013 

Arba Raluca, clasa a XI-a, Regele Ferdinand, prof. 
Odarca Bout, Premiul III, Concursul de creaţie 
literară Scriitor pentru o zi, ediţia a V-a, 2013 

Orban Marco, clasa a IX-a, Regele Ferdinand, prof. 
Ardelean Anuța, Premiul I, Concursul de creaţie 
literară Scriitor pentru o zi, ediţia a V-a, 2013 

Cozma Emilia, clasa a X-a, Regele Ferdinand, prof. 
Mihaela Tănasă, Premiul II, Concursul de 
creaţie literară Scriitor pentru o zi, ediţia a V-a, 
2013 

Joicaliuc Alexandra, clasa a VII-a, Școala Gimna-
zială Nr. 2, prof. Otilia Crăciun, Mențiune, Con-
cursul de creaţie literară Scriitor pentru o zi, 
ediţia a V-a, 2013 

Hotea Monica, clasa a VII-a, Regele Ferdinand, 
prof. Ardelean Anuța, Premiul II, Concursul de 
creaţie literară Scriitor pentru o zi, ediţia a V-a, 
2013 

Arba Ramona, clasa a VII-a, Regele Ferdinand, 
prof. Ardelean Anuța, Mențiune, Concursul de 
creaţie literară Scriitor pentru o zi, ediţia a V-a, 
2013 

Stan Alexandra, clasa a IX-a, Regele Ferdinand, 
prof. Lengyel Angela, Menţiune, Concursul de 
creaţie literară Scriitor pentru o zi, ediţia a V-a, 
2013 

Roman Alexandra-Ioana, clasa a X-a, Regele Fer-
dinand, prof. Ardelean Anuța, Mențiune, Con-
cursul de creaţie literară Scriitor pentru o zi, 
ediţia a V-a, 2013 

Dunca Adriana Silvia, clasa a XI-a, Regele Ferdi-
nand, prof. Odarca Bout, Mențiune, Concursul 
de creaţie literară Scriitor pentru o zi, ediţia a V-
a, 2013 
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Creaţiile excelenţilor 

Fragmente din lucrările premiate la concursul de creaţie 
literară „Scriitor pentru o zi” 

       (...) 
       Draga mea, 
       De câteva zile şi nopţi mă frământ şi nu ştiu 
cum să încep această scrisoare… 
      Am crezut că va fi foarte simplu să-mi eliberez 
gândul confuz, dar limitele sufletului nu permit 
această libertate. Axe imaginare adiacente într-un 
singur punct, adolescenţa, îşi trasează traiectoria, iar 
eu nu ştiu cine sunt şi unde mă aflu. Am încercat să 
reconstruiesc secunda din trecut pentru a-mi putea 
cunoaşte viitorul şi am crezut că sunt tânărul matur, 
dar vibraţiile interioare au aşezat Ego-ul meu pe axa 
tinereţii, a viselor, a optimismului, a încrederii, a 
iubirii. 
      De câteva zile ninge şi nu ştiu dacă alchimia 
iernii s-a aşternut în jurul meu sau în sufletul meu. 
Stau lângă fereastra transformată în aripi reci de 
gheaţă; citesc din Eliade şi sunt asediată de întrebări: 
Eu sunt? Eu simt? E gândul meu? Mă întreb dacă 
într-o altă viaţă ne-am întâlnit! Sau poate geometria 
simplă, rectilinie a axelor mele imaginare au creat 
paralelismul sufletelor adolescentine transpuse în 
timpuri diferite. 
        Dacă Eliade şi-a creat propriul roman încercând 
să se cunoască, să-şi găsească liniştea olimpiană, să-
şi determine existenţa, suferinţa, împlinirea, eu cred, 
prin aceste rânduri scrise într-o emoţie indefinibilă a 
sufletului meu, că voi primi răspunsuri de la Tine… 
Am acceptat că viaţa este definită prin axiome 
simple, nedemonstrabile, dar dureroase şi simt 
alături de Eliade că sunt “un adolescent sentimental 
şi visător” ca toţi ceilalţi adolescenţi; mă revolt, mă 

întristez, „mă privesc în oglindă fără să mă 
recunosc”, mă înstrăinez, plâng, mi-e teamă de Tine 
– Sufletul meu – şi mă regăsesc în umbra fiecărei 
tălpi tinere ce trece pe strada bătrână din faţa 
ferestrei mele. 
       Aş vrea să fiu vântul de sub aripa întinsă a 
idealului pur al fiecărui tânăr, dar teama secretă ce 
mă stăpâneşte nu-mi permite să ating cu adierea mea 
vârful aripilor… Mă apropii de fereastră şi plâng 
tăcut… Tăcerea goală din jurul meu îşi impune 
spaima neputinţei de a mă apropia de “mine însumi”. 
      Mă regăsesc inocentă într-o bancă oarecare, 
alături de colegi, gata să explorăm ambiţii curioase, 
mistere universale, înţelepciuni absolute. Fiecare 
profesor ne modelează sufletele, operează visul 
incert al fiecărui adolescent;  divide timpul pentru a 
fixa în fiecare moment sensul care trebuie dat 
viitorului nostru. Parfumul adolescenţei, copacii 
ruginiţi şi potecile singuratice, figurile tinere, fragile 
ale colegilor mei, sunt piese rare în viaţă şi compun 
metafora unui puzzel unic prezent în tinereţea mea. 
      Atunci când am început să scriu aceste rânduri, ţi
-am spus că mă simt uneori prizonier în propria-mi 
viaţă… Aş vrea să-ţi faci timp, să-mi răspunzi  şi, 
dacă poţi, să găseşti soluţii la toate aceste enigme ce 
definesc adolescenţa.(...) 
 
Ioana Andreea Ciortea, clasa a X-a, Premiul I - 
2012, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, 
Râmnicu Vâlcea, coordonator, prof. dr. Geanina 
Oprea    

Scrisoare către mine... 

 

Cea de-a patra ediţie a Concursului de creaţie literară Scriitor pentru o zi a fost una foarte reuşită. Deşi 

cerinţa a fost mai pretenţioasă decât cele de la ediţiile precedente, elevi foarte buni, din mari licee şi şcoli im-

portante din ţară, au participat cu lucrări valoroase, inspirate, care emană iubirea de carte, de lectură, dar şi 

pasiunea pentru scriitură. 

S-au înscris în concurs 102 elevi/ 67 profesori-coordonatori din 18 judeţe : Maramureş (Baia Mare, 

Sighet, Borşa, Seini, Vişeu de Sus, Botiza), Prahova (Ploieşti, Buşteni), Constanţa (Constanţa, Eforie Sud, 

Năvodari), Botoşani (Dorohoi), Bistriţa Năsăud (Bistriţa), Cluj (Cluj Napoca), Vâlcea (Râmnicu Vâlcea), Te-

leorman (Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele),  Suceava (Suceava, Fălticeni),  Dolj (Craiova), Iaşi  (Iaşi), Giur-

giu (Giurgiu), Argeş (Topoloveni, Câmpulung Muscel), Galaţi, (Galaţi), Vaslui (Huşi), Timiş (Timişoara), 

Harghita (Bălan), Vrancea (Mărăşeşti) şi Bucureşti. 

Rezultatele : 28 de premii din care : 7 premii I, 8 premii II, 13 premii III, 32 de menţiuni. Premianţi 

din Centrul de Excelenţă Sighet : 1 premiu I, 1 premiu II, 3 premii III, 7 menţiuni. 

Felicitări tuturor participanţilor ! 

prof. Mihaela Sautriot 
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Creaţiile excelenţilor 

Dacă m-ar întreba cineva ce cărţi îmi plac, aş 
răspunde fără ezitare, romanele de dragoste.  

De această carte am dat întâmplător, dar mi-au 
sărit în ochi cuvintele de pe copertă: O aventură cap-
tivantă, de neuitat, plină de prospeţime, a ceea ce în-
seamnă adevarata dragoste. Am citit-o cu sufletul la 
gură şi timp de două zile am trăit toate emoţiile cot la 
cot cu eroina cărţii. Cartea spune... 

În America anului 2032, la 16 ani după ce un 
virus mortal a şters aproape întreaga populaţie de pe 
faţa pământului, se găseau şcoli pentru fetele supra-
vieţuitoare acelui virus. După ce absolveau, ele erau 
duse la o „şcoală de meserii” unde învăţau o meserie, 
ca mai apoi să locuiască în oraşul Regelui, sau cel 
puţin aşa credeau ele. Eve, şefa de promoţie, află în 
ultima seară dinaintea absolvirii, că „şcoala de mese-
rii” era de fapt o ficţiune. Absolventele erau duse 
acolo pentru a ajuta la reproducerea populaţiei. Ea se 
hotărăşte sa fugă în sălbăticie, ajutată de o profesoară, 
însă Eve era cautată de soldaţii regelui. De ce? Re-
gele îşi dorea o soţie şi văzând poze cu Eve se 
îndrăgostise. 

Trăind în aceea şcoală de când era mică, Eve nu 
ştia să se descurce în sălbăticie, ştia doar că trebuia să 
meargă doar înspre vest, către ocean, dincolo de el 
găsindu-se tabăra Califia unde ar fi fost în siguranţă. 
Pe drum, Eve se întâlneşte cu Arden, eleva care îi 
spusese adevărul despre „şcoala de meserii”, dar nu 
doar cu ea. Eve îl întâlneşte pe Caleb, un băiat rebel 
şi dur care trăia în salbăticie. El le duce pe Arden și 
Eve în buncărul în care trăia împreună cu mai mulţi 
barbaţi şi câţiva copii. Arden era rănită şi nu puteau 
pleca de acolo până nu se facea bine. 

Între timp Eve se îndragosteşte de Caleb, 
visând la viaţa lor împreună după ce ar ajunge în 
Califia, dar soldaţii regelui erau în continuare pe ur-
mele lor, deci sunt nevoiţi să părăsească buncărul ca 
să se îndrepte spre vest în continuare. Drumul lor este 

greu şi obositor cu multe obstacole, amândoi real-
izând că nu pot trăi unul fără altul. Eve continuă sa 
viseze la o viaţă bună alături de Caleb, el însă 
mulţumindu-se să zâmbească trist. (…) 

M-a impresionat foarte mult cartea, deoarece 
prezintă o fată normală în care trebuie să te regaseşti 
măcar puţin. Este o carte nouă care merită nota 10 din 
partea mea. Autoarea descrie foarte bine sentimentele 
eroinei şi întâmplările, creează excelent atmosfera de 
realitate şi combină ficţiunea cu realitatea foarte bine. 
Este o carte care poate fi interpretată în multe feluri şi 
poate fi înţeleasă în şi mai multe. 

Eu,am învăţat din fiecare pagină a carţii câte 
ceva. Am învăţat că viitorul se poate schimba în orice 
moment şi că nu depinde doar de tine ce urmează. Se 
poate răni cu vorbele mai mult decât cu faptele. 
Trebuie să ne bucurăm de orice lucru mărunt pentru 
că s-ar putea să le pierdem cândva, să ştim că o ale-
gere de moment poate schimba un om pentru totdeau-
na. O tragedie se întâmplă într-o secundă şi uneori nu 
le poţi evita. Speranţa trebuie să o avem mereu, 
deoarece la fel ca şi tragediile si minunile se întâmplă 
în secunde şi trebuie sa avem parte de ele. Trebuie sa 
credem doar ce vedem cu proprii noştri ochi şi nimic 
din ce auzim de la alţii. Frumuseţea vine din interior 
şi aparenţele înşeală mai tot timpul, noi nu trăim etern 
şi dacă avem ceva de spus sau de făcut trebuie să le 
facem la timpul potrivit, deoarece timpul nu se poate 
cumpăra, ca iubirea de altfel. Un om bogat nu e cel 
care are cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel 
mai puţin. 

„Iluziile sunt spulberate de forţe pe care nu le 
putem controla”. 

                                                                                                                                     
Nistor Alexandra, clasa a VII-a. Premiul I - 2012, 

Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand”,  

profesor îndrumător Mihaela Sautriot                                                          

Eve, Anna Carey  

„Scriitor pentru o zi” 



24 

 22 

Creaţiile excelenţilor 

         Privind în urmă spre amalgamul — devenit 
aproape omogen prin ceața multiformă a timpului 
— de cărți citite în copilărie, imaginea devine vagă, 
neclară și nu pot separa, într-adevăr, o anume carte 
care să mă fi marcat. Prin însăși unitatea lor 
inocentă și-au lăsat amprenta asupra sufletului și a 
minții mele fragede cu o asemenea profunzime încât 
acum mai zăresc încă, printre manuscrisele mele, 
unele particularități de stil preluate, inconștient, din 
lumile adiacente care mă înconjurau, prinse cu niște 
cuie  negre de pereții de celuloză, cu ani și ani în 
urmă. Dar dacă ar trebui să aleg o singură 
reprezentantă a întregului regn pentru a fi supusă 
evocării, inima mea îmi șoptește titlul feeric, 
învăluit într-o aureolă sclipitoare, pulsând cu emoție 
și ridicându-se deasupra celorlalte: Povești cu zâne 
de Contesa de Ségur. 
 Mă cufund acum în lumea copilăriei ca într-un 
lac adânc, lucind în soarele unei după-amieze 
estivale. Vechi senzații, amintiri tulburi, gesturi și 
crâmpeie destrămate se agață din toate părțile de 
mine, alge sufletești mi se lipesc de piele. Văd totul 
prin lentila apei dense, imaginile devenind 
depărtări, culori abia ghicite, pe care mintea mea 
redusă la tăcere le interpretează continuu, fără 
cuvinte, neștiind care valuri reprezintă cu adevărat 
fapte reale și care sunt rodul imaginației mele, la fel 
de exuberante ca întotdeauna. Sunt transfigurări, 
adăugiri, obiceiuri care mai târziu s-au convertit în 
impulsuri literare. Scufundarea este necesară pentru 
a putea redescoperi lumea cu ochii de atunci, pentru 
ca gândurile copilărești să se întoarcă, vii, în mine. 
Eu, cea de atunci — o versiune nedefinită, dar la fel 
de reală ca eu, cea de acum. 
 Privită de afară, nu pare decât un volum 
obișnuit, nițel neîngrijit, care se găsește în general 
în orice bibliotecă personală. Răsfoind-o, îi simt 
parfumul puternic de hârtie veche, îngălbenită, care 
îmi desfată  nările. Se vede că e mai bătrână decât 
mine; semnele timpului se disting sub forma unor 
mici îndoituri în colțuri și a texturii aspre, 
nenaturale. Puncte decolorate, de diferite intensități, 
năpădesc foile ca niște purici. Coperta e cartonată, 
iar culorile contrastante, bine delimitate, alcătuiesc 
o presimțire a ceea ce se află în spatele lor. Chipuri 
drăgălașe de femei tinere cu părul blond închis, 
prelungite cu pălării conice, terminate într-un 
artificiu de voal, sau cu alungiri de mătase verzuie, 
sunt încadrate de explozii geometrice, ca niște 
fulgere, linii frânte, iar în centru se află simbolul 
imortal al basmului: broasca grăsuță, curbă, cu gura 
strâmbă. 
 Deschid cartea cu un foșnet sonor, familiar. 
Îmi apar în față caractere încârligate, litere culese 

manual, tipărite cu cerneală neagră. Se desfășoară 
înainte o alternanță  atrăgătoare de text și ilustrații 
menite să stârnească fantezia fără a o limita, 
coordonând-o numai subtil înspre ceea ce se poate 
numi un univers nou, complex, format din 
elementele-cheie ale poveștii combinate cu 
nemărginirea creativității puerile. E o îmbinare ce 
denotă însuși farmecul lecturii: înotul sincron dintre 
cititor și scriitor, separați doar de un zid simbolic de 
hârtie ce reprezintă tocmai apropierea lor, creația 
care îi pune în legătură mentală și spirituală. 
 Îmi amintesc cum stăteam culcată pe pernele 
moi din camera mea, privind la lumina artificială 
spre Carte, pe jumătate atentă la partea ei fizică, 
materială, pe jumătate lăsându-mă purtată de vocea 
dulce, profundă a mamei, ale cărei modulații pline 
de dragoste mă înfășurau în vraja lor. La început nu 
stăpâneam prea bine descifrarea simbolurilor, iar 
acest procedeu îmi părea prea îndelungat. Cum 
nerăbdarea mea căpăta proporții cosmice, o rugam 
pe mama să fie călăuza și tovarășa mea în călătoria 
prin tărâmurile exotice ale cuvintelor. Privirea îmi 
era fixată pe nuanțele brute ale desenelor, dar 
străbătea dincolo de ele, creând propriile redări ale 
basmelor și savurând fiecare detaliu — din ce 
material era făcută rochia? cum arăta luminișul din 
pădure? — și altele de acest fel. În unele momente, 
realitatea prozaică se desprindea pur și simplu de 
mine și rămânea numai Cartea, substituind-o cu 
personajele, cu narațiunea și cu descrierile ei care-
mi plăceau atât de mult. O vreme, chiar și după ce 
istorisirea se încheiase, rămâneam pe gânduri cu 
ecoul acelei lumi vibrând într-un spațiu indefinibil, 
aproape de centrul pieptului. 
 Nu aș putea acum să rezum poveștile cuprinse 
în volum, memoria mea nu funcționează așa, dar cu 
siguranță esența senzațiilor care mă inundau rapace 
în acele momente nu a pierit. Nicidecum. Anumite 
nume, situații, trăiri intense care se păstrează în noi 
ca în niște borcane cu formol, indiferent de câte s-ar 
întâmpla între timp, și ne ghidează dezvoltarea 
ulterioară, fără să ne dăm seama de toate acestea. 
 Mă regăseam oare în prințesa firavă care se 
trezește alături de un băiețel necunoscut, blestemat 
să arate ca un urs? Știam dinainte că va trece peste 
teamă și prejudecăți și va ajunge să-l iubească pe 
noul ei prieten-monstru, „Ursuleț”? Bineînțeles, ea 
era o parte din mine, îi anticipam reacțiile, 
inspirându-mă din cele proprii, îi admiram ținutele 
fanteziste ca și cum ar fost prietena mea.. Exista o 
înfrățire tainică între mine și fata care ardea de 
curiozitate să descopere ce se află în singurul loc 
din curte care-i era ascuns de către tatăl ei. Un 
semnificativ impact asupra mea a avut îndeosebi 

Fragmente din lucrările premiate la concursul de creaţie 
literară „Scriitor pentru o zi” 
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„Șoricelul cenușiu”. Acest aspect hiperbolizat, 
curiozitatea, era prezentat ca un defect, iar eu îmi 
imaginam că s-ar putea să pățesc lucruri rele, 
asemenea eroinei, fiindcă și eu eram considerată a fi 
curioasă de către cei din jur. Nu a trebuit să treacă 
prea mult ca să conștientizez că ceea ce constituia o 
trăsătură negativă în Carte și era evitat de mine nu se 
confunda cu adevărata mea însușire: dorința ardentă 
de cunoaștere, de care am fost stăpânită de-a lungul 
întregii existențe, fără excepție. 
 Pot spune că din toate poveștile s-ar putea trage 
concluzii înțelepte, menite probabil să remedieze 
comportamentul fetițelor cu preocupări nu 
întotdeauna folositoare, așa cum a remarcat și 
Vladimir Nabokov în cartea sa autobiografică, 
Vorbește, memorie!, într-un paragraf dedicat Contesei 
de  Ségur. Îmi și imaginez, cu ironie, note de tip 
moralizator scrise cu creionul pe marginea Cărții de 
către o mână grijulie. Dar atunci când ascultam și, 
mai apoi, citeam „Poveștile cu zâne”, nu mă prea 
lăsam influențată de asemenea „subtilități” (în afară, 
desigur, de cea referitoare la curiozitate, pe care am 
descris-o anterior și care m-a făcut confuză în loc să 
îmi modeleze personalitatea, așa cum a fost 
concepută), după cum ați crede, ele părându-mi 
specifice mediului de basm. Ceea ce m-a marcat de 
fapt cu adevărat au fost Poezia, Stilul și Decorul. 

Ideea că totul este permis, că e voie ca cele mai 
îndrăznețe visuri să se transforme în palpabil mă 
fascina și îmi incita creativitatea, fapt care, după alte 
lecturi și experiențe, m-a determinat să încep să scriu 
poezie și nu numai. Felul în care se înșiruiau 
cuvintele, melodia lor lăuntrică, împletite cu glasul 
emoționant al mamei au pus bazele esteticii mele 
literare, iar cadrele descrise cu ceea ce mi se părea a 
fi o uluitoare îndemânare, proiectându-se în mintea 
mea luxuriante (păduri întregi, albăstrui și maronii, 
totalitatea detaliilor fermecătoare pe care numai un 
pasionat de artă le-ar putea oferi) au constituit un 
exercițiu benefic de imaginație, ajutându-mă peste 
câțiva ani să mă transpun în locuri străine prin 
intermediul scrisului fără nicio problemă. 
 În încheiere, afirm că, prin toate dovezile 
expuse aici, dar mai ales prin emoțiile vii pe care mi 
le-a stârnit în copilărie, Povești cu zâne a fost una 
dintre cărțile care m-au marcat la vârste fragede. Că 
face parte din rădăcinile copacului care și-a început 
ascendența atunci când condeiul meu a atins pentru 
prima oară foaia.  
 

Roxana Francesca David, clasa a VIII-a,  
Premiul I - 2012,  

Școala „Alexandru Ivasiuc” Baia Mare  
profesor îndrumător Maria Hosu  

 

 

 „Cărţile sunt asemenea unor fluturi. De obicei 

stau cu aripile lipite, aşa cum se odihnesc fluturii pe 

câte-o frunză, când îşi desfăşoară trompa filiformă ca 

să soarbă apă dintr-un bob de rouă. Când deschizi o 

carte, ea zboară. Şi tu odată cu ea, ca şi când ai călări 

pe gâtul cu pene fine al unui fluture uriaş. Dar cartea 

nu are o singură pereche de aripi, ci sute, ca un semn 

că ea te poate duce nu doar din floare-n floare în 

acestă lume glorioasă, ci în sute de lumi locuite. Unele 

dintre ele seamănă mult cu cea în care trăim, altele 

sunt populate de fiinţe care nu ni se arată decât în 

vise.” 

 

Mircea Cărtărescu, A patra inimă, din volumul 

Care-i faza cu cititul?,  Editura Artur, 2010 

„Scriitor pentru o zi” 

 



26 

 24 

Creaţiile excelenţilor 

Fragmente din lucrările la concursul de creaţie literară 
„Scriitor pentru o zi” 

Ninge... Se spune că fiecare fulg de zăpadă 

este diferit. De fapt, nu se spune. Așa este. La fel 

suntem și noi, miliarde de fulgi ciocnindu-se conti-

nuu, desprinși din același nor cosmic, odată cu 

înghețul universului, al timpului și al spațiului. 

Cândva, în liniștea perfectă a eterului încrustat cu 
stele, diluat în haosul inform al gândurilor 
nenăscute, în negura necunoscutului de neanturi plu-

titoare în sfere translucide, se țeseau marile taine, 

toate drumurile văzute și nevăzute ale omului și ale 

entităților călătoare în univers. Începutul lor pierdut 
în tenebrele peste care apune al zecelea soare, 

capătul lor alungat în gândul zilei de mâine și cursul 

lor care se varsă din el însuși către același sfârșit nu 

îl vom cunoaște vreodată, va rămâne un mister la fel 

de adânc precum noi înșine suntem.   

Această intrigă a existenței care ne 

caracterizează întreaga viață, călătoria noastră 

nesfârșită în căutarea morții și a schimbării dăinuie 
undeva departe în universul îngropat în noi, unde 

taine ale civilizațiilor rupte de timp și materie 
reînvie perpetuu, se perindă în pelicule succesive de 

lumină și întuneric. Suntem fulgii de zăpadă care 

odată ce sărută pământul, se aștern la picioarele 

universului și se contopesc cu tot ce există  în el. 

Suntem creatorii și creația lumii în care trăim. 
Fiecare zâmbet sau lacrimă sapă prăpăstii 

incomensurabile de fum și ceață între două suflete 

alungate nu întâmplător de destin pe aceeași bancă 

uitată de timp în parcul părăsit și solemn. Fiecare 

gând în zborul lui halucinant și inocent înspre 

stolurile celeste de albatroși pavează un nou drum 

peste puzderia insulelor de mărgean împrăștiate în 

oceanul de cerneală al conștiinței între lumi aflate la 

milioane de kilometri distanță, lumi invizibile, dar 

care totuși există. 
Acolo, la capătul drumului unde se stinge clipa 

trecătoare și realitatea exterioară, există un loc doar 

al nostru. Este o cetate înălțată din stânca muntelui 

care țâșnește din adâncul țărmului sufletesc înspre 
infinitul îngropat în firimiturile albastre de cer. În 

acest țărm își au înfipte rădăcinile copacii fiecărei 

clipe și fiecărui vis al omului. Din crengile lor 

înfloresc și se desprind lacrimi, zâmbete și gânduri. 
Florile lor se nasc pentru a muri purtate de vântul 

sărat și rece peste munți, înspre tărâmuri îndepărtate, 

înspre alte cetăți... Ninge cu flori în grădina 

sufletului nostru, flori care odată nimicite de neființa 

și răcoarea țărânei negre a trecutului în brațele 

căruia se abandonează pentru veșnicie, lasă loc 

țipătului pescărușilor muți până la  renașterea unei 
noi clipe din tenebrele încă necunoscute ale 

timpului. Moarte și viață. Se regenerează la 

nesfârșit, la fel ca florile și tot ce are rădăcini în 

viață, la fel ca omul și gândurile lui călătoare. Când 
ne vom abandona într-una din aceste mistice grădini 

ale timpului nostru neînțeles, când ne vom părăsi 
trupurile intrinsece pe malul paradisului oniric 
ascuns în căutarea iluzorie a frumoaselor himere, 

vom înțelege care e menirea noastră, fie a fulgilor 

rătăcitori de zăpadă, fie a locuitorilor unei cetăți 
mitice abandonate pe țărmurile unei insule 
fantasmagorice, vom pătrunde tainele tărâmului 

nostru din care își trage seva realitatea ...  (...) 

E zi. Privim cerul și nu vedem decât niște 

aburi efemeri stinși în albastru. O mare de albastru 

în care se pierd norii precum ne pierdem și noi de 
nenumărate ori. Oare ar avea cineva timp să ne 

numere speranțele? Suntem noi mai mult decât 

aceste speranțe? Aceste insule plutitoare în deșert 

care ne imită pașii, căderile abrupte, diafana 
reîntoarcere din nimicnicie, stingerea sub soare? Nu 
suntem. Dar vom fi când vom aduce rodul ploii din 
infinitul de albastru.Vom fi... Să ne întoarcem în  

țara pe care mulți au abandonat-o căutând un loc 

mai bun, în care mulți se refugiază acum, iar alții nu 
mai găsesc nimic...  

Ninge cu gânduri și vise ale unei altfel de 

lumi. Ninge înăuntru și afară ...  
 

Pop Roxana, clasa a X-a, Premiul I - 2013 
Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, 

profesor îndrumător Anca Hendea, 

Gânduri şi vise 

„Personalitatea nu e ceva ce ai, ce primeşti o dată pentru totdeauna. Nu ţi se dă, nu ţi se ia. Sunt unii 

care-şi lasă adevărata „personalitate” în copilărie sau adolescenţă. Sunt unii care o leapădă pentru un rol social 

mai coerent şi, poate mai comod. Sunt alţii care îşi descoperă „personalitatea” târziu. Alţii care tot caută şi nu 

găsesc nimic. Alţii care caută ceea ce deja au fără să ştie. Sunt şi din cei care nu-şi pun problema...”  
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„Scriitor pentru o zi” 

- Ai să vezi că într-o bună zi voi fi un scriitor 
celebru. Am visat asta dintotdeauna. Cred că talent 
aş avea. Mi-a confirmat-o chiar profa de română 
după ce i-am arătat câteva schițe. 

- Da, numai că talentul fără muncă… 
Bine,recunosc că nu de puține ori imaginația ta o ia 
razna, doar că trebuie să te dedici mai mult. Ia exem-
plu de la mine. Unde stau în fiecare după-masă ore 
întregi, dacă nu în fața pianului exersând? E drept că 
uneori te dezlipesti total de universul real, uiți de 
lecții, de mâncare, de tot. E fascinant! Doar tu şi 
muzica... 

Dar să lăsăm pălăvrăgeala. Mai bine adună-ți 
hârtiile de pe birou si fă curat în cameră că va intra 
mama val-vârtej  şi iarăşi  o săptămână vom fi 
pedepsiți. Iar tu nu vrei asta, nu? Ar fi un dezastru: 
nu fotbal, nu întâlniri cu prietenii, nu jocuri pe com-
puter. 

- Mă ajuți şi tu, surioaro? Te rog, e pentru ulti-
ma dată. 

- Stai! Ce ascunzi acolo? 
- Nimic. 
- Vreau să văd. Altfel, faci singur curat. 
- Bine. Dar îmi promiți că nu râzi. Am aşternut 

câteva gânduri… 
- Hai, citeste ! Măcar începutul. 
- Cu o condiție: vreau o părere obiectivă. 
- Promit! 
Am început cu sfială:  
Vacanță. Zi toridă de vară şi o plictiseală de 

nedescris. Când mă gândesc că grupul meu de pri-
eteni e la mare, se răcoreşte în valurile înspumate, în 
vreme ce  eu stau țintuit  în orasul pustiu care mă 
topeşte. Și asta pentru o amărâtă de corigență… 

- Văd că nu eşti foarte atentă. 
- Ba da, chiar sunt curioasă cum vor evolua 

lucrurile, ce îi rezervă această vară personajului tău. 
Dă-mi caietul. Vreau să citesc continuarea.  

- Nu, te rog, mai am de scris finalul. Ai 
răbdare.   

A trecut de atunci mult timp, dar acest episod 
m-a urmărit pretutindeni şi cred că mi-a marcat într-
un fel existența ulterioară. Era prima dată când sora 
mea mai mare era mândră de mine, mă încuraja în 
sensul acesta.   

Aşa am ajuns să fiu cunoscut în tot liceul. Co-
legii mei ştiau că îmi petrec mai mult timp scriind. 
De aceea eram greu de scos din bârlogul meu, era 
nevoie de intervenții, rugăminți, şantaje etc. pentru o 
ieşire cu prietenii. Aşadar, nu mă mir că toți îmi spu-
neau ,,ciudatul”. 

Intre timp, sora mea s-a mutat la Bucuresti, pa-
siunea ei de-o viață, pianul, a adus-o pe culmile glo-
riei. A ajuns repede cunoscută; se bucura de  con-
certe atât în țară, cât şi în străinătate, iar noi, familia, 
eram mândri de ea. Insă cum orice pasiune cere sac-
rificiu, Ioana venea destul de rar pe-acasă, doar aşa o 
data, de două ori pe an. Imi aduc aminte ce bucurie a 
fost într-un decembrie. Se apropiau sărbătorile de 
iarnă, familia avea să se reunească după atâtia ani. 
Am depănat amintiri, am cântat colinde în jurul brad-
ului,  am  despachetat cadouri, ca şi altădată. Ce 
vremuri! Parcă numai ieri… Au fost clipe min-
unate… La plecare mi-a promis că se va interesa la o 
editură. Poate cineva, vreun editor,  va fi interesat de 
cărtile mele şi ele ar putea vedea lumina tiparului.  

Acest lucru mi-a dat şi mai mult elan: 
născoceam fără încetare, gândurile mele căpătau 
imediat formă, iar scrisul devenise pentru mine hrana 
atât de necesară sufletului. Scriam si povestiri, dar şi 
romane Nu m-a atras aventura, SF-ul,eram mai mult 
interesat de natura umană, de existență în general. 
Eroii mei cunoşteau atât reuşita cât şi eşecul, atât 
bucuria cât şi necazul, atât dragostea cât şi ura. E fas-
cinant cum poți să te joci cu destinul. Te simți ca un 
creator  în lumea imaginației; în acest univers, toate 
iau ființă sau dispar după bunul tău plac.   

La  câteva luni după plecarea Ioanei, s-a 
întâmplat miracolul:  un telefon  avea să-mi schimbe 
viata: 

- Radu, se auzi la capătul firului. Am vesti 
bune pentru tine. D-l Petrescu a acceptat să-ti publice 
romanul ,,In căutarea personalității”. Vei deveni în  
curând scriitor adevărat. (…) 

 
Mătieș Maria, clasa a VII-a, Premiul I - 2013 

Școala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir”, Baia Mare, 
profesor îndrumător Rodica Tămaş                                                                                    

Un vis împlinit  
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Textul liric în viziune  interdisciplinară 

Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de oameni care să 
gândească interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul şi care să-şi îndeplinească cu 
succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiţi. 

Interdisciplinaritatea presupune abordarea conţinuturilor complexe având ca scop formarea unei imagini 
unitare asupra unei anumite problematici. Una dintre metodele care conduc la modalităţi diverse de înţelegere, 
învăţare şi cunoaştere este Teoria inteligenţelor multiple care este considerată una dintre cele mai importante 
descoperiri  în domeniul pedagogiei. Împreună cu elevii de la Centrul de Excelență am aplicat această metodă 
pe un text liric și trebuie să mărturisesc că a fost o experiență foarte interesantă pentru ambele părți. 

Am propus elevilor poezia „Lauda omului” de Nichita Stănescu și i-am repartizat în 6 grupe, corespun-
zătoare celor 6 tipuri de inteligenţă. 

Experimentul meu a fost structurat pe câteva secvenţe care să  permită  organizarea  activității  de   eva-
luare  din perspectiva lucrului în echipă. Competenţele urmărite au fost diversificate în funcţie de tipul de 
inteligenţă vizat. 

Comunicarea se face prin intermediul unui raportor care face cunoscut modul în care au fost rezolvate 
sarcinile printr-un poster sau prin activităţi specifice argumentându-şi răspunsurile. După încheierea timpului 
de lucru raportorii prezintă rezolvarea sarcinilor. 

Grupele care s-au evidențiat prin calitatea produselor prezentate au vizat inteligența verbal-lingvistică 
și cea naturalistă. Iată produsele lor : 

Au umplut apoi acest paralelism cu simboluri şi semnificaţii. Se observă că omul este definit din mai 
multe puncte de vedere: al „copacilor”, al „pietrelor”, al „aerului”, ca și cum natura ar avea propria ei 
conștiință și ar putea percepe umanul: 

copacii----------------> omul - „emoție copleșitoare” 
pietrele----------------> omul - „mișcare” 
aerul ------------------> omul - „pasăre nemaiîntâlnită” 

 

Dimensiuni ale inteligenţei Competenţa 

Inteligenţa verbal-lingvistică 
Prezentaţi sub forma de versuri o posibilă continuare a poeziei/ 
analizați metaforele prezente în text. 

Inteligenţa logico-matematică 
Număraţi  elementele care definesc soarele și omul, apoi introdu-
ceți-le  într-o formula matematică. 

Inteligenţa muzical-ritmică 
Exemplificaţi printr-un ritm, o melodie, conţinutul unor secvenţe 
ale discursului liric. 

Inteligenţa vizual-spaţială 
Folosind desenul sau un poster, reprezentaţi elementele care se 
grupează în jurul celor doi poli: soarele și omul. 

Inteligenţa corporal-kinestezică 
Folosind coduri nonverbale, mimaţi sub forma unui joc de rol  
semnificațiile și simbolurile prezente în text. 

Inteligenţa naturalistă 

Folosind cunostintele din domeniul biologiei, găsiti asemanari si 

diferente intre regnurile prezente în text, acele puncte de vedere 

diferite din care este definit omul. 

 

SOARELE - conștiința  universală: OMUL - conștiință individuală: 

 „o dungă de căldură” 
„o piatră căzătoare” 
„un aer plin de păsări” 

  

 „o emoție copleșitoare” 
„fructe plimbătoare” 
„o lină apăsare” 
„mișcare-adăugită la mișcare” 
„păsări  nemaiîntâlnite” 
„cu aripile crescute înlăuntru” 
„gândul” 
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Aceste metafore iau naștere printr-un proces 
invers decât cel obișnuit și au la bază neasemănarea. 
Astfel, copacii (lipsiți de sentimente)  văd oamenii 
ca o „emoție copleșitoare”, ca „fructe plimbătoare” 
deoarece așa cum  în fructul unui pom se găsește 
sămânța generatoare a unui nou organism, tot așa 
fiecare om posedă germenele unei vieți. Pietrele 
(statice)  iși imaginează oamenii ca fiind într-o 
continuă mișcare și îl văd în analogie cu soarele, cu 
„lumina”. 

Aerul îl gândeşte ca „pasăre“, pornind de la 
ideea de zbor, dar o pasăre „cu aripile crescute 
înlăuntru “ ,  „nemaiîntâlnită “. Se nasc astfel , printr
-o relaţie inversă în care natura îşi cedează specificul 
omului, metafore noi, provenite dintr-o atitudine 
ludică a poetului. Paralelismul sintactic al strofelor 
dă naştere unui paralelism semantic om – soare care 
evoluează gradat către surprinderea coordonatei celei 
mai importante a omului  - gândul – care face ca el 
să nu mai poată fi comparat cu nimic din sfera 
naturii. Soarele e o simplă  entitate a  naturii, omul 
este unic prin gând şi nu poate fi definit decât în 
sfera umanului. 

A fost un experiment interesant care dezvoltă 
la elevi atitudini activ-participative, le oferă ocazia 
de a munci motivat, iar munca în grup le stârneşte 
dorinţa unei atitudini comunicative. 

 
Angela Lengyel,  

Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” 

 
Laudă omului 

de Nichita Stănescu 
 

Din punctul de vedere-al copacilor,  

soarele-i o dungă de căldură,  

oamenii - o emoţie copleşitoare...  

Ei sunt nişte fructe plimbătoare  

ale unui pom cu mult mai mare!  

 

Din punctul de vedere-al pietrelor,  

soarele-i o piatră căzătoare,  

oamenii-s o lină apăsare...  

Sunt mişcare-adaugată la mişcare  

şi lumina ce-o zăreşti, din soare!  

 

Din punctul de vedere-al aerului,  

soarele-i un aer plin de păsări,  

aripă în aripă zbătând.  

Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite,  

cu aripi crescute înlăuntru, 

care bat plutind, planând,  

într-un aer mai curat - care e gândul! 
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Tiparul narativ al schiţei începe a fi utilizat 

mai frecvent în literatură în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea, în cadrul procesului de 

afirmare a prozei de observaţie realistă, cunoscând 

atunci şi epoca sa de glorie, datorită unei serii întregi 

de scriitori din literatura universală, de la 

Maupassant şi Daudet la Mark Twain şi Cehov. În 

literatura română, I.L. Caragiale, cu ale sale 

Momente, creează genul schiţei comice, expresiv în 

stenografierea conduitelor verbale.  

 Volumul Momente şi schiţe s-a bucurat de o 

atenţie preferenţială din partea criticii şi istoriei 

literare, deoarece există convingerea că 

originalitatea, valoarea şi importanţa scriitorului 

rezultă din cele patru comedii şi din momentele şi 

schiţele autorului. Este evidentă tendinţa de a-i 

interpreta opera drept una în principal comică şi 

satirică. Principiile după care s-ar clasifica 

Momentele şi schiţele sunt cele tematice şi ele 

impun, spre exemplu, alăturarea obligatorie a două 

schiţe cum sunt Bubico şi Vizită în acelaşi 

compartiment al bucăţilor dedicate educaţiei în 

familiile burgheze, sau sunt asociate schiţe precum 

Un pedagog de şcoală nouă, Lanţul slăbiciunilor, 

Bacalaureat, Triumful talentului, Dascăl prost, Cele 

trei zeiţe. Poemă pedagogică, Premiul întâi, Despre 

cometă, Emulaţiune, Şcoala română având ca temă 

moravurile din lumea şcolii. Schiţele Situaţiunea şi 

O lacună... sunt unite prin aceeaşi temă, politica 

presupunând sustragerea personajelor locvace din 

intimitatea familiei. Pentru a observa cum funcţiona 

justiţia română sunt recomandabile lecturile Justiţie, 

Logica baroului sau Justiţia română. Raporturile 

care au existat între puterea politică şi opoziţie pot fi 

recunoscute în Temă şi variaţiuni, Politică, 25 de 

minute, Politică şi delicateţe, Telegrame, Atmosferă 

încărcată. Obiceiurile politicienilor sunt descrise în 

schiţele Şah şi mat!, O blană rară, Accident 

parlamentar, iar dovezile naţionalismului şi 

extremismului se regăsesc în Moftangiii, Românii 

verzi sau Meteahnă. Schiţele Jertfe patriotice, 

Cronica de joi, Succesul „Moftului român” sunt 

mostre de patriotism de-a-ndoaselea, sau demagogie 

patriotardă. Chipul presei de tranziţie este dezvăluit 

în Groaznica sinucidere din strada Fidelităţii, 

Ultima oră!..., Cum se naşte o revistă şi Reportaj. Pe 

cât de evidentă este apropierea prin anumite motive 

tematice, a schiţelor respective, pe atât de clare 

rămân importantele deosebiri între învelişul stilistic 

şi tehnica relatării.  

 Cronotopul schiţelor lui Caragiale este 

spaţiul public, pretextul pentru taifasuri, dimensiune 

dată de importanţa acordată dialogului, căci 

personajele sunt mereu atrase în dezbateri sterile, 

fără a avea ochiul întors înăuntru. Cronotopii mai 

mici, desprinşi din marele cronotop amintit, sunt 

berăria, gara, parcul, şcoala sau trenul (printre 

puţinele spaţii închise), unde domină prin excelenţă 

discuţiile, obişnuitul repetat nu faptele: „Timpul este 

lipsit de evenimente şi de aceea pare că s-a oprit. 

[...] Acesta este un timp dens, vâscos care se târăşte 

în spaţiu”, la fel ca în cronotopul orăşelului 

provincial descris de Bahtin. Ba mai mult, se poate 

spune că peisajul şi timpul nu au consistenţă. 

Decorul de epocă e un simplu decor, descoperirea 

făcându-se în ceea ce este tipic uman şi repetabil. 

 Această proză concentrată reprezintă un întreg 

univers, lumea, personajele au calitatea şi bogăţia 

întregului: o întreagă epocă a societăţii de la 

începutul secolului XX, cu caracterele şi atitudinile 

ei fundamentale. Capacitatea prozei scurte a lui 

Caragiale este de a monografia, în dimensiunea 

esenţei, aproape toate componentele universului 

social. Esenţializarea maximă este o formă a 

concepţiei asupra personajului, tipurile umane ale 

schiţelor sunt reduse la o singură dominantă de 

caracter. Concepţia asupra personajului reprezintă 

factorul principal care determină specificul structurii 

epice, căci „eroul caragialesc este un simulat căzut 

în perplexitate gureşă”.  

În celebra schiţă D-l Goe se descoperă sub 

vălul iluziei, adică al urbanităţii perfecte a 

personajelor feminine, realitatea mahalagismului 

lor, dar şi candoarea copilărească trădează o duritate 

şi o agresivitate neaşteptată. În Vizită aparenţa este 

pretenţia de educaţie a doamnei Georgescu, iar 

adevărul e constituit din rezultatele ei dezastruoase. 

 În schiţele sale, Caragiale nu a ocolit şcoala, 

temă importantă în literatura lui. Nu toate lucrurile 

mergeau (merg) bine aici. Interesul lui Caragiale faţă 

de şcoală se explică prin faptul că în spaţiul acestei 

instituţii se confruntă trei tipuri de mentalitate: a 

elevilor, a dascălilor, a părinţilor. Autorul n-a 

suportat nepotismul, intervenţionismul, favoritismul. 

 Schiţa Bacalaureat debutează cu prezentarea 

întâlnirii dintre doamna Caliopi Georgescu şi 

personajul-narator, căruia i se solicită o intervenţie 

urgentă la profesorul de filosofie: Ovidiu, fiul ei, 

Educația în viziunea lui Caragiale 
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„după ce a biruit toate obiectele, s-a-nţepenit la 

Morală”. Naratorul cedează insistenţelor doamnei 

Caliopi, iar pledoaria acestuia în faţa profesorului se 

bazează pe argumente împrumutate din logica în 

suferinţă a mamei: programele şi regulamentele 

şcolare sunt ciudate, tuturor obiectelor de studiu li se 

dă o importanţă egală, un tânăr dispus să urmeze 

Facultatea de Drept nu poate să piardă un an, 

„fiindcă nu e tare la Morală”. Naratorul nu numai că 

dă glas motivelor mamei, ci chiar şi modului ei 

imperativ de adresare: „– Să nu zici că nu poţi!... 

Ştiu că poţi! trebuie să poţi... să le dai la toţi! Sunt 

toţi copii de familie bună!”. Argumentul suprem 

pune în lumină absurdul situaţiei: Ovidiu Georgescu 

trebuie să ia nota 6 care să-i asigure promovarea 

pentru că este copil de „familie bună”. Profesorul 

cedează pentru că „e şi el de familie bună”. Finalul 

este unul fericit: doamna Caliopi nu rămâne datoare, 

ea îşi invită amicul la petrecerea dată în cinstea 

trecerii bacalaureatului. 

 În schiţa Un pedagog de şcoală nouă există un 

puternic contrast între urbanitatea perfectă a stilului 

autorului şi provincialismul personajului: „D. 

Marius-Chicoş Rostogan, distinsul nostru pedagog 

absolut, şi-a început cariera printr-o memorabilă 

conferinţă didactică”  Din memorabila conferinţă se 

poate aminti introducerea dascălului:  

 „Onorat aughitoriu, 

 Vom căuta să ne roskim astăzi ghespre metoda 

ghe a prăda grămatika în jenăre şi apoi numai 

doară ghespre metoda intuikivă şi ghespre 

răspunsurile neapărake, neţăsitake ghe lojica 

lucrului, amăsurat inkelijinţii şcolerului!”  

 Schiţa se remarcă prin perfecta detaşare dintre 

narator şi personaje, independenţa totală, în gesturi 

şi cuvinte a personajelor. Succesivele secvenţe ale 

schiţei propun fragmente de viaţă şi mişcare, după 

cea mai bună tehnică cinematică. Personajul devine 

protagonistul mai multor schiţe care compun un 

ciclu. Personajul este lăsat să se reprezinte, să-şi 

dezvăluie modul de a fi prin ceea ce face şi, mai 

ales, prin ceea ce spune. Deformarea limbajului este 

atât de pregnantă, încât personajul trăieşte numai 

prin limbaj. Marius Chicoş Rostogan reprezintă un 

chip de dascăl vanitos şi mărginit, aspru şi mojic, 

întrupat prin ardelenisme amuzante. Toate 

accidentele particulare ale prezenţei sale pălesc în 

faţa forţei de expresie a acestui stil, care ne-a lăsat 

scăpări memorabile, de un comic enorm, precum 

savuroasa definiţie a metodei intuitive: „toake 

răspunsurile şcolerului după metoda intuikivă 

moghearnă sunt neţesitake prin lojika lui, proprie 

vorbind născândă, dar completaminke formată 

printr-o educăţiune aghecvată cercustanţelor, 

probăluike ca gherivând ghin natura noastră, carea 

lucră pe cum e mânată mai gheparke”.  

 În fond, Marius Chicoş Rostogan, din 

Examenul anual, se dovedeşte a avea două feţe, în 

relaţiile cu părinţii şi cu elevii: pe de o parte, arogant 

cu cei slabi, pe de altă parte, slugarnic cu cei 

puternici. Alternarea registrului verbal trădează o 

predispoziţie marcată spre injustiţie. Aceeaşi 

alternare a comportamentului verbal, ce devine şi o 

sursă a comicului, compromite, prin personaj, tipul 

uman reprezentat. Este de condamnat sensibilitatea 

dascălului faţă de o ierarhie socială. Personajul este 

construit din contraste, între valorile afişate, 

declamate, şi esenţa reală a personajului, un mărunt 

oportunist şi demagog care îşi ascunde ignoranţa şi 

duplicitatea sub vorbe mari, în contradicţie cu 

propriile acte. „Metoda nouă” rămâne o pură 

ficţiune, realitatea fiind a insultei (prostule, boule, 

prostovane, loaze, animale, boilor), sau a întrebării 

stupide atât în varianta ei ostilă („Cumu-i pământul, 

mă?”), cât şi în varianta ei facilă şi comică („No, nu-

i aşe că presiunea se ghemonstră suficiente prin cele 

două emisfere ghe Maggheburg?”).  

 Concluzia spre care autorul îşi îndreaptă 

cititorii ar fi aceea că instituţia este stricată şi de 

slujitorii ei, de limitele acestora, dar şi de 

mentalitatea momentului. Insistenţa lui I.L. 

Caragiale în tratarea temei şcolii este motivată: 

spiritul în care sunt formaţi copiii, valorile propuse 

decid atitudinea lor de mai târziu în societate. 

prof. Mirela Hrițu,  

Liceul  Tehnologic „Marmația” 

Bibliografie:  

 M. Bahtin, Probleme de literatură şi estetică, Ed. Univers, Buc., 1982, p. 479.I 

 rina Petraş, Teme şi digresiuni. Scriitori clasici şi moderni, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006, p. 60. 

 L. Caragiale, Bacalaureat în Momente şi schiţe, Ed. Eminescu, Buc., 1985, p. 276. 

 I.L. Caragiale, Un pedagog de şcoală nouă în Momente şi schiţe, Ed. Eminescu, Buc., 1985, p. 41-43. 
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Un eveniment de o deosebită importanță 
pentru viața culturală a orașului Sighetu Marmației s-
a desfășurat în data de 17 martie 2012, la Palatul 
Episcopal (fost Palatul Cultural) din municipiul 
nostru. A fost sărbătorit cum se cuvine prof. dr. Nuțu 
Roșca la împlinirea celor 80 de ani de viață, el fiind 
una dintre personalitățile marcante din Maramureșul 
Voievodal. Acum avem mai mult ca oricând nevoie 
de modele și de oameni pătrunși de menirea lor: 
aceea de a zidi cu fapta, cu gândul înaripat și cu 
vorba încărcată de sfinte înțelesuri. Avem nevoie de 
caractere umane, lucru devenit „rara avis”.  

Maramureșean născut în Bârsana, prof. Nuțu 
Roșca a avut un destin aparte. A fost încercat de 
suferințe și nedreptate, dar prin credința sa 
nestrămutată în Dumnezeu și în rostul său „de a scrie 
cărți” s-a dovedit un luptător și în cele din urmă un 
biruitor. 

Născut la 17 martie 1932 într-o familie de 
țărani români, a parcurs un drum sinuos al devenirii 
sale. A învățat în condiții grele, mai grele decât cele 
de azi, când elevii se plâng mereu de inerentele 
neplăceri ale vieții. A fost profesor la Colegiul 
Național „Dragoș Vodă” unde a absolvit cursurile 
liceale. Prin muncă și răbdare și-a continuat studiile 
la Facultatea de Filologie din Cluj iar în anul 1978 a 
obținut titlul științific de Doctor în Filologie. A fost 
președintele Cenaclului Literar „George Coșbuc”, a 
întemeiat Filiala Societății Filologice din Sighetu 
Marmației, a fost un activ colaborator la revista 
culturală „Dor” din care au apărut nouă numere. S-a 
implicat în toate acțiunile cultural-religioase, având 
mereu de prezentat celor care participau mărturii și 
documente inedite referitoare la locurile natale și la 

oamenii valoroși pe care i-a cunoscut, mai ales acei 
oameni care au suferit în vremea comunismului.  

Credincios ortodox, convins că religia 
strămoșească trebuie respectată s-a implicat în 
activități de o mare importanță, a cercetat documente 
pe care le-a depus la autorități, privitoare la 
construirea Catedralei, a mânăstirii Săpânța-Peri sau 
despre Palatul Episcopal din Sighet.  

Modest, discret, smerit, cu un zâmbet plin de 
bunătate, prof. Nuțu Roșca a străbătut un drum 
ascendent, plin de greutăți. 

A publicat 28 de cărți, dintre care amintim: 
Închisoarea elitei românești, Sfântul Ierarh Iosif 
Mărturisitorul din Maramureș, Mânăstirea Peri, 
Mânăstirea Bârsana. Album, Sfântul Ștefan cel Mare 
și Maramureșul, Dragoș Vodă apărător de neam și 
lege, Manuscrisul de la Ieud, Mânăstirea Moisei, 
Onomastica din Valea Izei, două volume de poezii: 
Zbor de rândunică, Fluviul timpului. 

A colaborat la volume colective editate la 
Baia Mare, Cluj și București, cu lucrări apreciate 
deopotrivă de cercetători și cititori. A publicat 285 de 
articole și studii în diferite publicații: „Limbă și 
literatură” (București), „Telegraful român” (Sibiu), 
„Dreptatea” (București), „Cotidianul” , „Ortodoxia 
Maramureșeană”, precum și 115 comunicări 
științifice din domeniul lingvisticii, literaturii, 
istoriei, etc. 

Se poate spune că am schițat un portret uman 
vrednic de urmat, al omului dăruit cu vocația 
cercetătorului, dascălului implicat, al șlefuitorului de 
suflete, căci mulți dintre discipolii lui i-au urmat 
calea. 

 

Prof. dr. Nuțu Roșca (foto: maramedia.ro) (foto: gazetademaramures.ro) 

„A scrie cărți multe e o treabă fără sfârșit  

iar neliniștea e trudă pentru trup”. (Ecclesiastul 12; 11-12) 
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Prof. dr. Nuțu Roșca 

Sărbătorirea prof. dr. Nuțu Roșca a fost un 
prilej minunat pentru profesorii și elevii care participă 
la Cursurile de Excelență să constate, să vadă și să audă 
că acest OM se bucură de o binemeritată recunoaștere 
pentru ceea ce a creat într-o viață în care a zidit tenace 
prin cărți, inteligență, smerenie, ținută morală un 
monument cultural. 

Elevii participanți, însoțiți de prof. Bout 
Odarca, Lozbă Raluca, Andrașciuc Gheorghe, Angela 
Lengyel și Otilia Chindriș au ascultat cu mare interes 
ceea ce s-a spus de către cei care au luat cuvântul: 
personalități ale culturii maramureșene, ziariști, 
scriitori, profesori universitari, preoți. 

Elevii au avut prilejul să cunoască aspecte 
inedite pentru ei legate de felul în care se desfășoară o 
asemenea activitate. Prof. Octavian Butuza din Baia 
Mare a fost moderatorul întregii reuniuni. Inteligența și 
profesionalismul lui au conferit acestei manifestări de 
suflet solemnitate și eleganță. A insistat asupra faptului 
că „învățăm de la astfel de oameni, că în viață toți 
avem acces la viața ziditoare a cuvintelor cu care 
construim catedrale sufletești cu arhitecturi de vis, că 
omul sfințește locul, că avem mare nevoie de mentori și 
de modele vii, care până la urmă lasă amprenta trecerii 
noastre peste timp și prin timp”.  

Au luat cuvântul Părintele Protoiereu de la 
Protopopiatul Sighet, Vasile Aurel Pop, prof. Eugenia 
Godja, primar al orașului, care i-a conferit Diploma de 
Cetățean de Onoare al Municipiului Sighetu 
Marmațeie, Preafericitul Părinte Episcop dr. Iustin 
Hodea Sigheteanul, viceprimarul municipiului Sighetu 
Marmației Ovidiu Nemeș, prof. dr. Gheorghe Mihai 
Bârlea, Preot Protopop al Vișeului Grigore Andreica, 
prof. dr. Ioan Petrovai de la Petrova, prof. Doina 
Voina, Gheorghe Pârja – unul dintre cei mai talentați 
condeieri și om de cultură din Maramureș, prof. univ. 
Vasile Borca, prof. dr. Todea Dorel, Preot Gh. Urda din 
Bârsana. Emoționant a fost cuvântul Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop Iustinian al Maramureșului și 
Sătmarului. Cuvintele pline de înțelepciune au pătruns 
în sufletele elevilor care au ascultat stând mulți în 
picioare acele sfaturi înțelepte bine încrustate în 
cuvintele înfiorate de emoție și dragoste: „Deșteaptă-te, 
tinere române, din somnul cel de moarte, din incultura 
ta, pe care ți-ai însușit-o din regimul comunist. 
Deșteaptă-te din nepăsarea ta, ca să fii cu adevărat așa 
cum au fost moșii și strămoșii tăi, ai noștri, adică 
demni, credincioși, iubitori de neam, instruiți”. 

Au avut ce învăța cei tineri, că nimic nu se 
poate obține fără muncă și sacrificiu, că viața nu e un 
brad împodobit doar cu bucurii, ci și un suiș greu. Dar 
mai ales prin modelul oferit de prof. dr. Nuțu Roșca au 
descoperit că poți FI atunci când știi și vrei să îți atingi 
idealul.  

prof.dr. Lozbă Raluca 
Colegiul Național „Dragoș Vodă” 
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Lecturiada 2013… Emoţii, gânduri, teamă, 
întrebări: ce va fi? cum va fi? ce vom face?... Cu 
aceste gânduri am pornit spre Cluj, împreună cu 
Raluca, eleva noastră. Însă, odată  ce am ajuns toate 
aceste gânduri şi emoţii s-au risipit, ca prin farmec, 
deoarece cuprinse şi noi de entuziasmul organiza-
torilor și a celorlalţi participanţi ne-am trezit prinse în 
tumultul evenimentelor, pregătite pentru orice 
provocare. 

Astfel, experienţa Lecturiadei 2013, trăită la 
Cluj, pentru mine a reprezentat un câştig, având în 
vedere că participam  pentru prima dată la o astfel de 
întâlnire. Am învăţat multe lucruri, am participat la 
evenimente deosebite, am cunoscut oameni minunați 
(d-na Monica Onojescu, d-na Luminiţa Medeşan, dl. 
Vlasie) am avut senzaţia că particip la un adevărat 
maraton cultural. Mi-a plăcut în mod deosebit întâlni-
rea de la „Librarium”, una dintre cele mai frumoase 
librării în care am intrat până acum, întâlnirea cu Ion 
Pop, critic literar şi redactor al revistei „Echinox”. Un 
om excepţional, deosebit de modest, în pofida real-
izărilor profesionale deosebite. Un om de cultură, 
care prin simpla sa prezenţă, a dat întâlnirii un aer 
distins. În prezenta dumnealui, mi s-a confirmat încă 
o dată, că lectura poate forma caractere deosebite. Mi 
s-a părut remarcabil ,faptul că a reuşit să ţină în viaţă 
o revistă, care aşa cum afirma şi dânsul a format nişte 
caractere, într-o perioadă în care literatura de calitate 
era drastic cenzurată.  

Totul a fost extraordinar…oameni, evenimente, 
locuri. Ceea ce a început cu o serioasă strângere de 
inimă s-a sfârşit cu o mare bucurie şi împlinire şi nu 
în ultimul rând cu dorinţa de a încerca lucruri noi… 
fără teamă.  

P.S. Mulţumesc, d-na Odarca. 
 

prof. Mihaela Tănasă,  
Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” 

 

O experiență deosebită 
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Care dintre exemplele următoare sunt corecte din 
punct de vedere ortografic şi din cel al 
punctuaţiei? 
 
1. a. Privea cu ochii ficşi. 
    b. Privea cu ochii fixi. 
    c. Privea cu ochii ficsi. 
 
2. a. Nu ţi-i totuna dacă vii sau nu vii. 
    b. Nu ţii totuna dacă vi sau nu vi. 
    c. nu ţi-i tot una dacă vii s-au nu vii. 
 
3. a. Se înşală unul pe celălalt. 
    b. Se înşeală unul pe celălalt. 
    c. Se înşială unul pe celălalt. 
 
4.  a. Mă sfii să-i spun că a făcut o greaşeală. 
     b. Mă sfiii să-i spun că a făcut o greşeală. 
     c. Mă sfiii săi spun că a făcut o greşală. 
 
5.  a. S-a întâlnit cu propriii săi copii. 
     b. S-a întâlnit cu proprii săi copii. 
     c. S-a întâlnit cu propriii săi copiii. 
 
6.   a. Îţi voi pune aceiaşi întrebare. 
      b. Îţi voi pune aceeaşi întrebare. 
      c. Î-ţi voi pune aceiaş întrebare. 
 
7.  a. A răspuns şi el aceleaşi întrebări. 
     b. A răspuns şi el aceleiaşi întrebări. 
     c. A răspuns şii el aceleaş întrebări. 
 
8.  a. Focul pustii totul în cale-i. 
     b. Focul pusti totul în cale-i. 
     c. Focul pustiii totul în cale-i. 
 
9. a. Aceşti arbitrii nu au fost integri. 
     b. Aceşti arbitri nu au fost integrii. 
     c. Aceşti arbitri nu au fost integri. 
 
10.  a. Ştiai că nu te agrez? 
       b. Ştiai că nu te agreez? 
       c. Ştiai că nu te agreiez? 
 
11. a. Aştri noştri sunt albaştri. 
      b. Aştri noştrii sunt albaştrii. 
      c. Aştrii noştri sunt albaştri. 
 
12. a. Poate că ii dor de el. 
      b. Poate că i-i dor de el. 
      c. Poate că i dor de el. 
 
13. a. Văzutumiai pe prieteni aceea? 
      b. Văzutumi-i-ai pe prietenii aceea? 
      c. Văzutu-mi-i-ai pe prietenii aceia? 

 
14. a. Membri acestei familii sunt uni-ţi. 
      b. Membrii acestei familii sunt uniţi. 
      c. Membrii aceste-i famili sunt uniţi. 
 
15. a. Fii vesel, nu mai fii trist! 
      b. Fii vesel, nu mai fi trist! 
      c. Fi vesel, nu m-ai fii trist! 
 
16. a. Nimănui nu-i plac scandalurile perpetui. 
      b. Nimănui nu-i plac scandalurile perpetue. 
      c. Nimănui nu-i plac scandalurile perpetuie. 
 
17. a. Neam ascuns în codrii aceea adânci. 
      b. Ne-am ascuns în codrii aceia adânci. 
      c. Neam ascuns în codri aceia adâncii. 
 
18. a. Să şti că nu şti nici tu nimic. 
      b. Să ştii că nu ştii nici tu mimic. 
      c. Să şti-i că nu ştii nici tu nimic. 
 
19. a. Privea în depărtare cu ochii ficşi şi goi. 
      b. Privea în depărtare cu ochii fixi şi goi. 
      c. Privea în, depărtare cu ochii, fixi şi goi. 
 
20. a. Cunosc scriitori ale căror volume au apărut. 
      b. Cunosc scriitorii ai căror volume au apărut. 
      c. Cunoasc scriitori a căror volume au apărut. 

 
prof. dr. Odarca Bout,  

Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” 

Test de evaluare – ortografie și punctuație 
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Profesorul/ Colegul/ Omul ideal  

Gânduri la despărțire 

 
 
Adriana Cristea face parte din galeria 

profesorilor de limba și literatura română 
maramureșeni foarte valoroși, care și-a 
construit în timp personalitatea cu o mare forță 
interioară. 

Generații de elevi, de profesori, de părinți 
au privit-o și au admirat-o. Un profesor, un di-
riginte, un coleg desăvârșit. S-a dăruit în toți 
acești ani cu vocație, cu înalt profesionalism, cu 
noblețe, cu energia pozitivă pe care o emana 
permanent, ceea ce o individualiza, făcând-o 
unică în felul ei. O dăscăliță rară, o colegă iu-
bită, un om deosebit printre atâția oameni… un 
om de o nemărginită frumusețe interioară, un 
om cu pricepere la a înțelege oameni, un om 
sub aura modestiei, a discreției. Niciodată n-am 
auzit-o jeluindu-se de necazurile vieții… 

Vocația de foarte bun povestitor i-am 
descoperit-o, în mod special, la întâlnirile 
noastre din cadrul Cercului de lectură 
Lecturiada Sigheteană. Ni s-a alăturat din 
prima! De fiecare dată, venea însoțită de elevi 
și cu o listă lunga de lecturi interesante...un 
intelectual veritabil, citit, la curent cu noutățile 
din literatura de specialitate. Optimismul, ironia 
și autoironia e modul ei de a se bucura de 
întâlnirile cu cei din jur... e un deliciu să fii în 
preajma ei!!! 

Pe plan profesional, am colaborat, fără să 
exagerez, excepțional! Mi-a plăcut să lucrez în 
aceeași echipă/ în pereche cu Adriana. 
Serioasă, responsabilă, echilibrată, înțeleaptă. 
Cum să nu respecți, să nu admiri un asemenea 
coleg? Cine nu și-ar dori un astfel de coleg ?  

Fiica mea, fostă absolventă a Colegiului 
Național ,,Dragoș Vodă” a avut marele noroc 
de-a o avea profesoară. A fost, pe bune, 
privilegiată...în cei patru ani de liceu a iubit 
patru dascăli. Unul dintre ei a fost Adriana !  A 
iubit-o pentru farmecul ei, pentru inteligența ei, 
pentru abilitatea ei de a relaționa cu rebelii 
adolescenți, pentru felul echilibrat, înțelept, dar 
frumos, în care i-a stimulat și dezvoltat gustul 
pentru literatura română. Astfel a câștigat 
pentru totdeauna respectul, admirația, iubirea 
nu doar a fiicei mele, ci a sutelor de elevi care i
-au trecut prin mână. 

O profesoară excelentă pentru elevii de la 
Centrul de Excelență Sighet. Un model pentru 
noi, dascălii, demn de urmat ! 

Cu prețuire, Odarca B. 
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Întâlnirea vindecătoare de neîntâlniri 

     Sutele de contacte umane pe care le prilejuieşte 
meseria de profesor ne amprentează sufleteşte şi ne 
modelează în chip unic, astfel încât am ajuns să dau 
perfectă dreptate celor care spun că suntem suma 
tuturor întâlnirilor care ni s-au dat. 
     La puţin timp după ce am intrat în rândul 
profesorilor de la Centrul  de Excelenţă am cunoscut-
o  pe D-na Profesoară Cristea Adriana, fapt care a 
reprezentat pentru mine o Întâlnire, deoarece această 
Doamnă răspândea mereu bucuria deplină a vieţii. Era 
tonică, amabilă, glumea voluptuos, râdea cu aplomb, 
împărţea complimente şi o făcea fără efort, din 
convingere. Orice întâlnire a mea cu Doamna 
profesoară se desfăşura sub imperiul unei dorinţe 
niciodată mărturisite: „Ce bine ar fi să fie şi Doamna 
Cristea azi la Excelenţă”, îmi spuneam. Întâlnirile 
aveau cel puţin două efecte secundare, mi se păreau 
extrem de scurte, de fapt, neconsumate şi instituiau 
instantaneu speranţa, căci Doamna Cristea era, fără 
nicio excepţie tolerantă, binedispusă şi mai ales con-
ciliantă.  
     A existat totuşi o întâlnire când Doamna 
Profesoară mi-a dovedit ce frumuseţe inefabilă poate 
ascunde starea de surprindere sinceră, netrucată. 
Foarte buna situare în real a Doamnei s-a convertit 
atunci în emoţie pură, răsplătitoare, pentru trăirea 
căreia exerciţiul nu este niciodată suficient, nici 

eficient. Era tot veselă, tot împlinită, dar cucerită de 
gestul neaşteptat, discret şi, cred, foarte agreabil. 
Răspunzând propunerii inspirate a d-nei prof. dr. 
Odarca Bout, toţi profesorii Centrului de Excelenţă ne
-am întâlnit într-o seară de vară, în ideea de a o 
surprinde plăcut pe draga noastră Doamnă Profesoară 
Cristea, cu ocazia pensionării, aşteptând-o cu flori, 
spiritualizaţi de fragilitatea hotarului dintre ieri şi azi.  
     Emoţia s-a produs, ochii luminoşi au revărsat 
lacrimi rotunde, atent ascunse de mâna, care ne 
îmbrăţişa tremurândă şi mulţumitoare. Ne-am atins 
scopul, a fost minunat, dar oare de ce ne întâlnim atât 
de rar, când, de fapt, ne completăm în mod miraculos 
şi cald, căci suntem o echipă de dascăli dedicaţi.        
     Felicitări organizatoarei acestei reconfortante 
întâlniri, prilejuite de pensionarea minunatei noastre 
colege, care a încercat să ne vindece de multe, de 
foarte multe neîntâlniri.  
     Îi mulţumesc Doamnei Profesoare Cristea pentru a
-mi fi oferit un reper la care să mă raportez, pentru 
mulţimea de faţete luminoase pe care a dat-o ideii de 
profesor cu enorme resurse de afectivitate, profesor 
care pentru mine este model de rigoare şi cordialitate, 
inteligenţă, umor şi ingeniozitate.  

                                                                                                                          
prof. dr. Otilia Chindriş          

 
Ca pentru fiecare profesor, pentru mine, începutul unui nou an școlar este, întotdeauna, ocazia oportună 

pentru a-mi fixa scopuri, obiective, de a-mi face promisiuni. În fiecare toamnă, de câțiva ani încoace, am 
început să-mi propun să fiu ca doamna Cristea. După ani de experiență la catedră, am realizat că așa aș vrea 
să fiu.  

Am cunoscut-o ca profesor în primul rând, apoi ca om. Este extraordinară în toate privințele: energică, 
optimistă, înțeleaptă, discretă, echilibrată. Nu am văzut-o niciodată ieșindu-și din fire, nu am auzit-o niciodată 
spunând ceva rău despre vreo persoană. N-am înțeles niciodată cum reușește să vadă mereu partea bună a 
lucrurilor, să treacă cu seninătate peste toate dificultățile pe care le întâmpinăm în activitate noastră, în 
relațiile cu elevii, părinții sau colegii din școală.  

Am privit-o întotdeauna cu admirație. Ca elevă, am apreciat felul în care știa să pună la punct, cu fină 
ironie, adolescenții puși pe șotii, fără chef de școală de cele mai multe ori. Ca profesor, i-am apreciat erudiția, 
tactul pedagogic, faptul că de fiecare dată știa să lase ceva în urma ei. Fiecare întâlnire era o subtilă lecție. 

Vă mulțumesc din suflet pentru tot, Doamna Cristea! Vă prețuiesc și vă admir! 
Mihaela Sautriot 
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Profesorii de la Excelență la întâlnirea cu doamna Ruxandra Cesereanu 

Clasa a VIII-a 2012, în timpul unei activităţi Întâlnirea cu doamna Ruxandra Cesereanu 

Lecturiada 2012 - „Geamilia” 

 

 

Doamna Ruxandra Cesereanu 

Vizită la Muzeul de istorie, ianuarie 2012 Festivalul Internațional de Poezie, 2011 
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 Apare sub indrumarea catedrei de Limba şi Literatura Română a Centrului 
de Excelenţă  


