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Scrisoare deschisa catre Caragiale 
de Dan Mihaescu 

 

Stimate nene Iancule, 

Ambetat de tristeţe şi turmentat de scumpiri bezmetice, îţi compun 
această misivă tristă şi de adio, că ce mă enervează când vine vorba despre opera 
matale, este gogoriţa că satira îşi păstrează actualitatea, că personajele 
seamănă leit cu cele din zilele noastre, poltroni, tembeli, pungaşi, mahalagii, 
hahalere, bagabonţi etc. Să avem rezon, coane Iancule, tălică ai scris pentru 
copii, scenarii de desene animate.  

Eşti mărunt, neicuşorule! Ia hai, să te cocoşez cu niscaiva exemple. Matale 
ştii cât ar costa acum o masă la "Iunion"? Şi câtă verzitură îi lipeşti pe frunte 
manelistului minune, care ţine acuma locul lui I.D. Ionesco? Şi să te văd eu dacă 
ai corajul să vii pe jos de la "Iunion" acasă, noaptea. Că te dezbracă lotrii cu 
ranga. Heavy metal! Dacă ai vedea cine-i acuşica în fruntea bucatelor, te-ai 
închide la "Gambrinus" şi nu te-ai trezi din beţie decât să te închini. Suntem o 
ţară penală, meştere. De la prezidenţie la govern, toate mangafalele cu foncţii 
sunt în libertate condiţionată. Nu ştii cum şi cât se fură. Răcnesc gazetele de 
vuiesc Carpaţii! Şi toate oalele sparte le plăteşte poporul acesta de coate-goale, 
care nu mai visează castele în Spania. Visează căpşuni.S-au înmulţit nesimţiţii şi 
proştii şi vorba matale: "Cu prostia te poţi lupta, dar ea întotdeauna învinge!"  

Zicea Nae Ipingescu: "Să nu mai mânânce nimeni din sudoarea, bunioară, 
unuia ca mine sau ca dumneata şi să şază numai poporul la masă, că el e stăpân". 
Mai mult de jumătate din popor e în mare mizerie şi tot atâta ar vrea să-şi lase 
ţara. O să zici că le crapă obrazul aleşilor? Ei, aş! Unde este Rică Venturiano cu 
"Angel radios"? E timpul cocotelor. Ziţa, Veta, Joiţica, Didina sau Miţa Baston au 
fost sfintele-sfintelor. Paraşutele au acuşica golaveraj la televizor. Să vezi filme 
deochiate, nene Iancule! S-a uitat şi Bubico al meu la o emisiune şi de atunci nu 
mai latră. Guiţă! Domnul Goe e ticsit de droguri şi mamiţa vorbeşte la telefon, la 
linia fierbinte în romgleză. Conul Leonida şi soaţa şi-au depus pensia la pubelă, de 
unde şi mănâncă, Tipătescu este Naşul mafiei judeţene, Dandanache face 
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tocşouri de seară, jupân Dumitrache zis "Titircă Inimă-rea" e primar şi 
milostiveşte cu parcuri moca toate rubedeniile. 

Se face Capitală până la matale la Ploieşti, numa' borduri şi mijlocul 
rămâne aşa cu gropi, cu mahalale fără apă şi canal, fără buleftrică. Caţavencu 
combate la gazetă contra marilor corupţi, el fiind curat deoarece până şi banii lui 
au fost spălaţi. Ghiţă Pristanda e finanţist acu', din negoţul cu maşini furate, alte 
fapte necurate ca şi şpăgi nenumărate. Până şi frizerul Nae Girimea se minunează 
câtă prostime s-a umplut de mătreaţă şi câţi politicieni de valută. O soţietate 
fără prinţipuri, morală şi cinste. 

Prezidentul vorbeşte romanes, la televizor, cu fraţii şi surorile lui, la care 
s-a dat dezlegare să belească Europa. Fericiţi că au un preşedinte care îi 
înţelege, fiind apropiat de ei ca nărav şi poftă de viaţă. În ţară, băieţii deştepţi 
la matrapazlâcuri au strâns averi din care să se îndestuleze toate loazele lor, 
până la două mii paş'opt. Se fac mafioţi unii pe ăilalţi şi mă jur pe cursul valutar 
că au dreptate toţi. Dacă nici ei nu s-or şti între ei?... Altminteri e "criză 
teribilă, monşer". Dacă ai cunoaşte Parlamentul de acum i-ai dedica "Năpasta", 
promisiunilor guvernului, schiţa "1 aprilie", Justiţiei "Lanţul slăbiciunilor", vieţii 
noastre politice - "D-ale carnavalului", scrisoarea către FMI şi Consiliul Europei 
este "Scrisoarea pierdută", iar viitorul nostru poate fi asemuit cu "O noapte 
furtunoasă". Bravos naţiune! Egzistă nişte unii care zic că suntem "Ţara lui 
Caragiale". Ei, aş! Moravurile de pe vremea matale erau parfum. Şi atunci, eu cu 
cine votez? Aceasta-i întrebarea! 

Cică dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă şi pe urmă el votează la 
fel... Într-un singur loc ai avut dreptate, nene Iancule. Atunci când ai zis că 
românul s-a învăţat să aibă din toate câte nimic. În fruntea soţietăţii s-au 
aburcat mitocanii şi nu le poţi bate obrazul, întrucât (tot matale ne-ai învăţat) 
mitocanul se naşte jignit. Încolo, frică ne e că ne-am născut în România şi o că o 
să murim în Becalia sau Băsescia! 

Dar să fim optimişti, că dacă nu murim o să fie şi mai rău! 

 

 



Calauza muzelor, nr. 5 

Liceul Particular „Marin Coman” Page 4 

 

 

Conferința internațională: „Arta si cultura europeana – resursa 
educationala cu multiple valente formative” organizata de Casa Corpului 

Didactic din Galati si Scoala Gimnaziala nr. 12 „Miron Costin” din Galati; 

Secțiunea: Colaborarea între școală și instituțiile culturale sau artiști 
profesioniști 

Ascultă cinci minute de muzică clasică 
Autori: 

Maria Vlase, profesor de limba și literatura română, Liceul Particular “Marin Coman” – 
Galați  

Maria-Magdalena Stroe, profesor de educație artistică, Liceul Particular “Marin Coman” 
– Galați 

Abstract 
The Private School “Marin Coman”   from Galati was the partner of Radio Romania 

Cultural in the project “Lisen  five minutes of classical music”.  The project promoters have 
decided to make a small gesture to change everything because the effects of hearing classical 
music even for five minutes a day can be amazing. They thought of a green campaign to purify 
the noise pollution from media. 

Along with other large institutions, the Private School “Marin Coman” promptly 
responded to this initiative, which is bent on cultivating cultural values in our students. 

 
Introducere 

În anul școlar 2010 – 2011, s-a derulat în cadrul Liceului Particular “Marin Coman” 
din Galați proiectul „Ascultă cinci minute de muzică clasică” ini țiat de Radio România 
Muzical. Școala noastră a fost gazda celor două ediții ale proiectului și se mândrește a fi 
realizat un parteneriat reușit cu o instituție care are tradiție în valorificarea muzicii de calitate. 

 
Argumentul proiectului 

Inițiatorii, Radio România Muzical, și-au propus ca într-un mod non-invaziv să ne 
apropie de marile valori culturale realizând o selecție foarte reușită de bucți muzicale. Cele 
mai reprezentative acorduri ale compozitorilor clasici au fost grupate  într-un colaj care 
conține pe lângă prezentarea lucrării, a autorului și numele interpretului. 

Ceea ce a motivat instituția noastră să susțină această inițiativă au fost rezultatele 
pozitive pe care le-au obținut cercetătorii care au urmărit efectele muzicii asupra creierului. 

Un volum recent al „Annals of the New York Academy of Sciences” este dedicat felului 
în care muzica a evoluat și felului în care noi răspundem la ea.  

Într-unul din studiile din volum se cercetează dacă muzica te poate sau nu face mai 
deștept. Cercetătorii au descoperit că există mai multă materie cenușie în cortexul auditiv din 
regiunea dreaptă în cazul muzicienilor față de ceilalți. Ei cred că aceste deosebiri nu sunt 
genetice, ci sunt consecința folosirii creierului pentru a practica muzica. 

Mai mult, ascultatul muzicii clasice, în special Mozart, conduce la o creștere a 
performanțelor la testele cognitive. Autorii din acest volum au cercetat mai cu atenție această 
descoperire surprinzatoare și au constatat că într-adevar ascultatul unei muzici considerate 
plăcute are efecte pozitive asupra abilităților cognitive ale subiectului. În plus, ei au explorat 
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și posibilitatea de a folosi muzica pentru a îmbunătați memoria, iar cercetările sugerează că 
recitarea muzicală a unor versuri crește informația codificată activând rețelele neuronale din 
creier într-o manieră mai unitară și mai optimă. 

Alte studii au trecut în revistă efectele pozitive ale muzicii asupra sănătății și 
sistemului imunitar, au cercetat felul în care muzica este procesată de creier, legăturile dintre 
limbaj și muzică și legăturile dintre emoțiile noastre și muzică. 

Nu în ultimul rând, muzica unei civilizații nu este doar expresia divertismentului 
acelei epoci, cu sumumum-ul tuturor cuceririlor acelei civilizații, de multe ori anticipând și 
dezvoltări ulterioare.  

 
Obiective 

1. Să facem un gest mărunt pentru o altfel de viață. Pentru noi contează fiecare gest 
mărunt, pentru că viața însăși este compusă din gesturi mărunte și decizii care nu 
par importante, dar care apoi se va dovedi că au schimbat totul. Un astfel de gest 
mărunt poate fi alegerea de a asculta (măcar) 5 minute de muzică clasică pe zi.  

2. Să derulăm o campanie verde adresată spiritului. Ne aflăm într-un timp când 
dezbaterile asupra mediului înconjurător sunt la ordinea zilei, și e bine să fie așa, 
pentru că tot pe acest pământ vor trăi și copiii noștri. Ne aflăm însă într-un timp 
când devine acută preocuparea pentru plantarea unui copac și în adâncul ființei 
umane, pentru că sufletul și conștiința sunt cu adevărat cele mai importante bogății 
pe care le putem lăsa urmașilor noștri. Radio România Muzical inițiază așadar un 
proiect ce-și propune lupta împotriva spiritului: a asculta cinci minute de muzică 
clasică pe zi poate fi un foarte eficient manifest împotriva tuturor lucrurilor 
criticate din societatea românească, un gest ce poate polariza toate forțele din piața 
culturală românească, un gest potrivit tuturor, îndreptat însă mai ales către copiii și 
tinerii României. 

3.  
Desfășurarea proiectului 

Proiectul a avut loc, mai întâi, în marile magazine. Cumpărătorii au avut surpriza ca pe 
lângă reclame să asculte muzică clasică, poate pentru prima dată în viață. Raza de interes a 
organizatorilor s-a extins astfel încât alături de alte instituții mari (Librăriile Humanitas, 
Librăriile Cărtureşti, Muzeul Naţional Cotroceni, Muzeul Naţional Peleş, Castelul Bran,  
Muzeul Brukenthal din Sibiu, Muzeul Literaturii din Iaşi, Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei din Cluj,  Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Ţăranului Român, 
Pricewaterhouse Coopers etc.), Liceul Particular “Marin Coman”  a putut răspunde prompt 
acestei inițiative care se pliază și pe valorile pe care le cultivăm noi elevilor. 

Acum s-a urmărit ca pe adolescenți să îi apropiem de artă fără a fi sancționați cu note 
sau încorsetați în cadrul orelor de educație muzicală. Coordonatoarele proiectului, doamnele 
profesoare Maria Vlase și Maria-Magdalena Stroe, au difuzat zilnic, în pauza mare, cinci 
minute de muzică.  

 
Rezultate obținute 

Reacțiile grupului țintă s-au înscris inițial pe o scară valorică generoasă, de la 
disperare până la surpriza că sunetele muzicii lui Bach nu dăunează auzului și chiar am 
descoperit buni cunoscători ai stilului muzical propus. 

Coordonatorii proiectului au avut bucuria să observe că la finalul audițiilor repulsia 
elevilor față de muzica clasică este doar o atitudine de teribilism, iar in suflet le-am trezit 
plăcerea audițiilor de calitate. 
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DRAG      STEA (NE)SIGURĂ 
Bolile cu transmitere sexuală 

de prof. Maria Vlase 

V-ați întrebat vreodată de ce exista copii abandonați? V-ați întrebat de ce părinții lor i-
au tratat ca pe un eveniment nedorit și de care au scăpat cât mai repede posibil pentru a-și 
continua viața ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat? Cum e posibil ca un nou-născut sa fie 
infestat cu HIV? Pentru că adulții au ales dragostea nesigură. 

V-ați gândit vreodată ce spun despre voi hainele, părul, machiajul? Cine dictează că 
măsurile ideale sunt 90-60-90, iar silicoanele și picioarele lungi asortate cu părul blond fac 

dintr-o femeie să fie frumoasă? V-ați detașat, 
măcar o dată, de mesajul mass-mediei să 
observați că valorile pe care ni le impune 
sunt cei care se dezbracă fără inhibiții și cei 
care practică sex ocazional? De ce toate 
acestea? Pentru ca adulții să aleagă dragostea 
nesigură. 

Știți care sunt urmările acestei 
alegeri? Bolile cu transmitere sexuală și 
sarcinile nedorite. Primele pot cauza 
inferilitate sau provoacă moartea, sarcina 

nedorită împinge pe părinți să opteze pentru avort ce este și el urmat de complicații sau să 
nască un copil nedorit care va fi abandonat marcându-i-se destinul încă din prima zi. 

Activitatea Dragostea (ne)sigură s-a derulat in incinta Liceului Particular „Marin 
Coman” din Galați în intervalul decembrie 2010 – martie 2011. Profesorii coordonatori, 
Negoiță Aura, Ardeleanu Mariana și Vlase Maria, au urmărit informarea și conștientizarea 
tinerilor că instinctele trebuie controlate. Grupul țintă a fost format elevi cu vârsta 15 -  20 de 
ani. Profesorii responsabili au propus spre vizionare un material realizat de un cadru medical 
unde prin exemple sunt ilustrate bolile cu transmitere sexuală. Obiectivul principal este ca mai 
departe tinerii să opteze pentru dragostea sigură care completează sublimul sentiment al 
iubirii. 
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Concursul Internațional Food4U, Italia 
de prof. Maria Vlase 

De departe proiectul despre care vă scriu îmi este cel mai drag. Toată aventura care 
mi-a antrenat cel mai bine imaginația, creativitatea și stăpânirea unui grup căruia i-am fost 
coordonator, a început într-o zi ternă de februarie 2011. Informaticianul școlii citea mailurile 
primite pe adresa liceului și cunoscându-mi responsabilitatea de conducător de proiecte și 
programe educative, mi-a prezentat adresa oficială care anunța Concursul Internațional „Food 
4 U” din Italia: 

„Vă transmitem, alăturat, invitația adresată școlilor din România de a participa la 
festivalul-concurs paneuropean Food4U organizat de Ministerul italian pentru Politici 
Agricole, Alimentare și Forestiere, sub Înaltul Patronaj al Președenției Republicii Italiene și 
sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe, al Ministerului Educației Naționale și al 
Reprezentanței Comisiei Europene din Italia. 

Datorită interesului manifestat de participanții la cele 6 ediții anterioare ale 
competiției, organizatorii au decis ca la competiția din 2011 să invite școlile din 28 de țări 
europene printre care și România.” 

Dacă entuziasmul meu de a mă implica a părut tuturor  venind din lumea celor care 
vor să salveze lumea de carii, am reușit să atrag de partea mea șapte elevi la fel de idealiși: 
Petcu Mariana (clasa a XI-a), Sandu Geanina Gabriela (clasa a XI-a), Grigoraș Nicu 
Zamfirel  (clasa a XI-a), Năstasă Alexandru Ionuț   (clasa a XI-a), Palaga Mihai (clasa a 
XI-a), Panu Cristian Nicolae (clasa a XII-a) și Vasilache Sorin Constantin (clasa a XII-a).  

 

Am stabilit un 
program al întâlnirilor care a 
fost pus la dispoziția echipei. 
În primele săptamâni am 
vizionat filmele câștigătoare 
ale concursului, apoi am 
organizat un brainstorming 
din care am extras ideea cea 
mai reușită. 

Cristian Panu ne-a 
propus tuturor un scenariu ce 
îmbina fericit creativitatea și 
umorul filmelor mute.   Nașterea scurt-metrajului a implicat conceperea unui story board care 
lumina mai bine structura personajelor, subiectul și materialele necesare decorului.  
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Două întâlniri au fost alocate conceperii costumelor. Cu buget zero, protagoniștii 
urmau să îmbrace haine originale care ar fi facut-o invidioasă până și pe Lady Gaga. Din 
ambalajele mâncărurilor nesănătoase (chipsuri, snaks-uri, ciocolată) am obținut două platoșe 
care au dus și la botezarea eroilor principali, Chips Man și Chips Woman. Buna dispoziție 
ne-a însoțit în activitatea de „croitorie”, iar orice idee care completa vestimentația ne 
entuziasma și mai mult. 

Filmarea am realizat-o în Grădina Publică. Două ore ne-au fost suficiente să punem în 
aplicare scenariul aparent simplu, dar care a cerut săptămâni de reconfigurare. Într-o frumoasă 
zi de primăvară, în antiteză cu  debutul proiectului, Chips Man și Chips Woman au fost 
imortalizati pe bandă. Am strigat și noi, ca marii cineaști, „Motor”, „Ac țiune. 

Mie mi-a revenit sarcina să întocmesc dosarul de concurs elegibil. L-am trimis în 
Italia, la Roma. Am fost înregistrați și suntem încântați că pentru prima dată am intrat și noi în 
preselecția unui concurs internațional. 

Mi-ar fi plăcut să am happy-end, însă alții au fost mai buni. Dar noi urmăm jurământul 
olimpic, „Cel mai important lucru la Jocurile Olimpice nu este să câștigi, ci să participi, așa 
cum în viață nu contează triumful, ci lupta. Esențial nu e să cucerești, ci să lupți bine. ” (Pierre 
de Coubertin). 

 

 



Calauza muzelor, nr. 5 

Liceul Particular „Marin Coman” Page 9 

 

Chips Man and Chips Woman 
Official story 

 

Three teenagers in a picnic eat organic food.  From nowhere, tow hybrid creatures 
show up: Chips Man and Chips Woman. These tow hybrids are eating fast-food.  

The invaders plan to assimilate the teenagers with their junk food. They begin to 
pursuit each other.  The teens 
bite from an apple and get 
stronger, so they switch 
course and eventually absorb 
the Chips Man and Chips 
Woman. 

Finally, all the five 
delightful teenagers start 
eating organic food.  

The healthy food 
makes difference! 

 

Distribuția: 

Ionut Alexandru Nastasa, clasa a XI-a 
– Chips Man 
Mariana Petcu, clasa a XI-a – Chips 
Woman 
Geanina Sandu, clasa a XI-a – 
Adolescenta 
Nicu Grigoras, clasa a XI-a – 
Adolescent 1 
Crisitan Nicolae Panu, clasa a XII-a – 
Adolescent 2 
Sorin Constantin Vasilache, clasa a 
XII-a – Cameraman 1 
Mihai Palaga, calsa a XI-a – 
Cameraman 2 
SCENARIU: Cristian Nicolae Panu 
COORDONATOR : prof. Maria 
Vlase 
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Chips Man and Chips Woman 
Premiera filmului  

de prof. Maria Vlase 
 

Cum  cere traditiția hollywood-iană, 
am realizat o premiră a scurt-metrajului Chips 
Man and Chips Woman în școală. 
Promovarea a respectat toate regulile de 
persuasiune. Publicul a fost tratat cu respectul 
cuvenit căci Măria-Sa ne da verdictul „Da” 
sau „Nu”. 

Am început prin conceperea unui afiș 
care făcea cunoscut profesorilor și elevilor că 
un grup din cadrul Liceului Particular „Marin 
Coman” a izbutit să finalizeze ceea ce părea 
tuturor o fantasmagorie. Nu ne-am prefăcut 
modești, ci am realizat un sinopsis care le-a 

stârnit absolut tuturor curiozitatea: „Două ființe hibride, Chips Man și Chips Woman, 
urmăresc să răspândească fast-food-ul pe 
Pământ. Doar trei tineri, datorită 
mâncării bio, pot salva lumea”.  

Ziua festivă a sosit. Sala 1, etaj I a 
fost ornată cu baloane pe care le-am 
personalizat. Invitații au fost întâmpinați 
de echipa de producție cu stegulețe 
promoționale, iar pentru cadrele didactice 
am pregătit câte un măr care purta înfipt 
un steguleț ce preciza titlul filmului, 
mesajul și distribuția. 

Captarea atenției a constat într-un 
PowerPoint care avertiza ce pericol este 
ascuns în spatele porțiilor grandioase de 

fast-food. Momentul de tranziție a fost 
marcat de punerea la dispoziție a 
invitaților a unor fișe pe care doream să 
noteze punctele tari și punctele slabe ale 
filmului. Vizionarea spotului a fost de 
toți așteptat. Cei mai nerăbdători au fost 
chiar membrii echipei, deoarece le-am 
ținut secret produsul final.  

Reacția publicului a fost o 
încântare pentru mine. S-au amuzat și 
au înțeles punctul nostru de vedere în 
apărarea hranei sănătoase. Feed-back-ul 
mi-a dat de înțeles că merită timpul 
investit, au meritat minutele petrecute în 
afara programului și clipele petrecute 
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scotocind prin gunoaiele clasei după ambalaje. 
Poate am omis să le mulțumesc elevilor din proiect pentru implicare, energie, 

bunădispoziție, inventivitate și plăcerea lucrului în echipă. Prin acest material sper să 
înțeleagă onoarea pe care mi-au făcut-o permițându-mi să mă apropii de ei. 
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Copacii viitorului 
de Birsanescu Andra Elena, clasa a XI-a 

Pe data de 2.X.2011 s-a organizat concursul Arta-Eco care s-a desfasurat 
la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii. Liceul Particular “Marin Coman” a 
decis sa participe formandu-si o echipa din patru elevi si doua cadre didactice: 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume Functia 

1. Padurescu Vlad Clasa a XI-a 

2. Birsanescu Andra Elena Clasa a XI-a 

3. Sandu Geanina Gabriela Clasa a XII-a 

4. Nastasa Alexandru Ionut Clasa a XII-a 

5. Stroe maria-Magdalena Profesor coordonator 

6. Vlase Maria Profesor coordonator 

 

Sub indrumarea doamnelor profesoare am 
colaborat conform asteptarilor si am pus in 
practica o idee a lui Vlad Padurescu pe care am 
numit-o “Copacii viitorului”.  
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Dupa trei zile de lucru, 
ajunsi la fata locului, am avut 
cateva dubii cu privire la reusita 
noastra. Proiectul realizat de 
echipa noastra nu era atat de 
esthetic ca celelalte caci noi am 
valorificat deseurile si am urmat 
dezideratul artistic al “esteticii 
uratului”. Avantajul pe care l-am 
avut a fost mesajul sugestiv ce se 

intrevedea din imbinarea sarmelor – Iubiti natura. Reoras.zultatul a fost mai 
mult decat satisfacator, Premiul al II-
lea. Locul ne onoreaza caci in 
competitive au fost implicate toate 
liceele din oras. 

Personal proiectul mi-a starnit 
interesul pentru activitatile de acest gen 
si astept cu nerabdare urmatoarele 
provocari. Consider ca in felul acesta 
putem iesi din rutina si totodata avem sansa sa cunoastem o alta fata a scolii. 
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Proiectul internațional Global English 
 

de prof. Capățînă Mihaela, prof. Maria Vlase 
 

Global English este un proiect global al British Council care are ca produs patru website-
uri educaţionale destinate predării limbii engleze, dupa cum urmeaza:  
 

1. Website-ul TeachingEnglish (http://www.teachingenglish.org.uk/ ) se adreseaza 
profesorilor de limba engleza si materialele acopera metodica predarii limbii engleze, 
folosirea limbii engleze in clasa, dezvoltare profesionala (articole de referinta dar si 
prezentari si seminarii video). 

       2. Website-ul LearnEnglish  (http://learnenglish.britishcouncil.org ) se adreseaza elevilor 
de toate varstele si include, alaturi de materiale clasice,  materiale media moderne ( podcasts, 
flash games si video) pentru cele patru deprinderi, gramatica si vocabular,  examene.  
       3. Pentru elevii de varsta mica, website-ul specializat  LearnEnglish Kids 
(http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en)  ofera jocuri, cantece, povesti si o multime de 
activitati interactive, care pot fi facute si acasa, impreuna cu prietenii sau parintii.  
      4. Website-ului LearnEnglish Family 
(http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/parents ) vine in sprijinul parintilor care doresc 
sa-si sprijine copiii in demersul lor de a invata limba engleza  
Desfasurarea proiectului 
 

Proiectul s-a adresat profesorilor de limba engleză precum și  elevilor scolii și 
părinților acestora.  

Profesorii de limba engleză: 
� Și-au creat conturi de utilizator pentru website-ul TeachingEnglish 
� S-au studiat 1-2 materiale pentru dezvoltare profesionala; acest lucru poate presupune 

(de exemplu) vizionarea unui film din sectiunea respectiva si o discutie metodica, in 
cadrul sedintei de catedra a scolii, sau studiu individual. 

� S-au folosit zece materiale educationale descarcate de pe site-uri, in cadrul orelor de 
limba engleza. 

� Au fost elaborate două planuri de lectie pentru a ilustra felul in care au fost folosite 
materialele.  

� Cadrul didactic implicat în proiect a făcut o prezentare a site-ului LearnEnglish Family, 
la o sedinta cu parintii, si au fost administrat un chestionar de feedback (prezentarea a 
fost elaborată de British Council) – acolo unde scoala are ciclul primar. 

� Vor incuraja elevii sa-si creeze conturi de utilizator pentru site-ul LearnEnglish sau 
LearnEnglish Kids (acolo unde elevii au acces la un calculator personal sau la sala de 
calculatoare a scolii) si sa foloseasca resursele pentru studiu individual. 

� S-au administrat elevilor un chestionar de feedback la sfarsitul proiectului (chestionarul 
a fost elaborat  de British Council) – intre 1 – 6 martie 2011. 

� S-a elaborat un scurt raport, la sfârsitul parteneriatului, centrat pe  impactul 
materialelor asupra elevilor (formatul raportului a fost elaborat  de British Council), 
între 1-10 martie. 

� S-au trimis planurile de lectie, chestionarele  si raportul la British Council, pana la 1 
iunie. 
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 Directorul unitatii, doamna profesoara Negoiță Aura, a trimis lista conținând numele 
profesorilor implicați în proiect, până la 15 martie. Acestia au primit certificatul de participare 
la proiectul global Global English, semnat de British Council si Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si Sportului. 
 

Aprobat să se deruleze, proiectul acesta internațional a primit ca număr de înregistrare 
Nr. PR585/25.02.2011. În cadrul 
școlii noastre, au fost implicate 
clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, 
reprezentând circa 40 de elevi, 
adică 63% dintre elevi. Atât 
cadrele didactice, cât și tinerii au 
fost atrași de modernitatea 
metodelor. Fișele de lucru 
descărcate de doamna profesoară 
Căpățînă Mihaela au propus un 
grad sporit de dificultate, trezind 
ambiția învățăceilor. 

Pe viitor, catedra de limbă 
engleză intenționează 

valorificarea materialelor și în afara proiectului, demonstrând pe acestă cale valoarea adăugată 
a colaborării cu o instituție de prestigiu, British Council. 
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Tainele iubirii 
de Andreea Postea, clasa a X-a 

 
Motto: “Nu stiu: inca o simt si ma sfasii.” 

Callutus,Despre dragostea mea. 
 

Drumul dragostei nu e niciodata neted. Suferinta, ca si fericirea, fac parte implicit din 
iubire. Cand ne indragostim prima oara, avem iluzia ca vom trai vesnic acea stare sublima de 
fericire. Dar primele lacrimi care aduc cu ele suferinta ne fac sa intelegem ca iubirea nu este 
un dat, ea se invata si se castiga in fiecare zi. 

De ce niciodata nu sunt multumita de ceea ce am si imi doresc altceva ? De ce viata 
asta scurta nu ofera ceea ce vreau ? De ce nu pot obtine totul ? Pentru ca e imposibil.Am ajuns 
intr-o stare in care incerc sa imi blochez amintirile, aspiratiile, pentru ca nu imi fac bine deloc, 
ma determina sa gandesc mult, sa ma agit degeaba. Azi vreau sa fiu indiferenta, sa tratez totul 
la timpul prezent, sa hotarasc pe moment, sa nu mai visez si sa ma chinui cu alte dezamagiri si 
imposibilitati. 
 

Cuvintele imputineaza sentimentele care ma sfasie si ma cutremura, as vrea sa-mi urlu 
trairile. Dorul nu poate fi definit, singurul lucru clar este ca ma seaca de orice putere, ma 
determina sa ma inchid intr-o lume proprie de care nu se poate apropia nimeni.Nu vreau sa ma 
las cunoscuta, sa ma atasez, lumea este doar un circ, o scena pe care imi joc rolul, sunt un 
actor prost, de tragi-comedie. Replicile imi sunt prestabilite, eu doar ma conformez. As vrea 
sa pot schimba asta, inutilitatea isi spune inca o data cuvantul, neputinta imi asurzeste 
urechile, inima e zdrobita, calcata in picioare si sfaramata de suferinta. Am un singur loc liber 
langa mine, il vreau ocupat, imi doresc cu ardoare, cu toata fiinta, insa nu e posibil, si atunci 
ma intreb pentru ce sa imi mai joc rolul, orice piesa are un sfarsit. Ii ating cu gandul toata 
fiinta, zambetul pur, timid ma rascoleste pana in strafundul durerii. Cum sa  depasesc  o 
perioada unica, de netrait, cum sa  uit, cum sa-mi sterg din memorie, cum sa ma trezesc dintr-
un vis demult terminat? Nimic nu mai are sens, stiu doar ce a fost, ce m-a facut sa traiesc, iar 
prezentul inseamna doar o retraiere a trecutului, un puzzle in care refac fiecare moment 
special. Nu conteaza nimic nou, astept parca o reinviere, o renastere, o astept si ea nu vine, nu 
mai ramane decat chinul. Nu pot trai fara sa stiu, framantarea ma nimiceste, ma prinde in 
capcana, ma loveste de crunta realitate, imi striga ca nu e real, nu e palpabil, insa nu ascult. 
      Vine un moment in care trebuie sa ma accept. In fiecare zi ma lupt cu ceea ce se numeste 
viata. Imi e frica de imensitatea oceanului, de serpi, de avioane, de razboaie, dar nu sunt 
constienta de un lucru. Viata e cel mai infricosator lucru, e imprevizibila, nu ii cunosc 
puterile, nu ii stiu avantajele, defectele, e  schimbatoare. 
      Tot ce pot face este sa o infrunt si sa fiu curajoasa 24 de ore. Somnul nu ma elibereaza de 
nelinistile din timpul luminii, creierul lucreaza si noaptea, ma poate framanta in cel mai crunt 
mod. Imi da visele: reale si in conformitate cu ceea ce imi doresc, ceea ce vreau sau cu fricile 
mele. E atat de complex omul, dar si mai complexa e viata. E un mister ca reusesc sa tin pasul 
cu tot ce se intampla in jurul meu, inexplicabilul probabil devine normalitate. Desi imi e frica 
sa infrunt adevarul, stiu ca il voi afla, ca ma va gasi. E trist sa ma lovesc de explicatii,  de 
piedici, sa nu am ce imi doresc. Dar tine totul de verbul a trai. Nu ma pot impotrivi si nici nu 
pot schimba decursul lumii. Am ajuns sa ma conformez si sa ma lupt sa am succes,sa devin 
cineva.Scopul omului este sa atinga fericirea, sa detina mijloacele necesare, sa cunoasca 
virtutile. Dar e posibil asa ceva tinand cont ca fericirea noastra inseamna nefericirea altcuiva?! 
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Little white lies 
by prof. Mihaela Capatina 

 

  It’s 8 in the morning and I’ve just told my first white 
lie of the day – to my mother who is coming to babysit my 
daughter. ‘So, are you having a busy day?’ she asks. ‘Very 
busy’ I say, knowing I’m actually going to have a short 
schedule. Why do I lie?  Because it’s too early to face this 
inevitable question – ‘It is easy to be a teacher, isn’t it?’  

 If I’m honest – and let’s be frank, that would be quite 
hard for me- I don’t mean to lie. But somehow these little 
untruths just keep slipping out. I have told so many lies about small things over 
the years that I don’t even think about them. I see lies as labour –saving devices. 
They make life easier, quicker, more manageable. Today, I lie about where I am 
(‘I’m on my way’) or why I am late (‘I got held up by a parent’). I tell my 
neighbour that she looks like she’s lost weight and my friend that she has a great 
hair cut, in fact none of these are true.  

 But is my lying a problem? According to the UK’s National Scruples and 
Lies Survey, women tell more ‘white lies’ than men and 62 per cent admit they 
don’t feel the slightest bit bad about it. ‘Women tell emotional lies to save 
people’s feelings or cover their own failings, while men tell material ones 
related to money and status’, says psychologist Dr. Paul Seager. ‘Women  are 
expected to fulfill higher expectations and juggle more responsibilities’ adds 
psychologist Susan Quilliam. ‘They are more likely to twist the truth to appear 
more in control of their lives because they fear criticism’. 

 What about teenagers? Apparently girls use more white lies than boys. Or 
at least they are honest about it. They lie at school, at home and even among 
friends. It’s a way of adapting to the new society rules or to a certain 
environment.  

 Let’s see some examples of white lies confessed by some of my students: 

• ‘you are everything to me!’ (Chelcan) 
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• ‘I love this present!’ (Geanina) 
• ‘Wow, you look great in your new dress!’ (Petrisor) 
• ‘Don’t worry, I’ll call you later!’ (Mariana) 
• ‘I love the food mum, it’s delicious!’ (Alin)  
• ‘Nothing is wrong, I’m just tired!’ (Ibrahim)  
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George Enescu – geniu al muzicii romanesti 
De prof. Maria-Magdalena Stroe 

 

 

George Enescu s-a născut la 19 august 1881, în nordul Moldovei, satul Liveni-Vârnav, lângă 
Dorohoi. Imaginile şi tradiţiile acestor locuri îl vor influenţa pe Enescu în toată creaţia sa, 
servindu-i drept fundament, un punct de plecare în muzică. Provine dintr-o familie unde 
muzica avea loc de cinste: străbunicul Enea Galin 
era cântăreţ la strană, înzestrat cu o voce deosebită. 
Bunicul, Gheorghe Enescu, preot, deci şi el înzestrat 
cu o voce uimitoare. Tatăl, Costache Enescu, 
moştenise talentul vocal al strămoşilor săi, dar nu a 
dorit să practice, fiind învăţător, apoi agricultor. 

George Enescu era singurul copil al lui Costache şi 
Maria, deoarece doi fraţi mai mari muriseră de mici, 
iar alţi cinci în urma molimii din 1878. Primele 
îndrumări muzicale le-a primit de la părinţii săi şi de la un vestit lăutar, Nicolae Chioru. Copil 
fiind, îndrăgea muzica lăutarilor din sat, executând şi el acasă, aproape cu exactitate, pe un 
instrument creat de el, melodiile ascultate, astfel încât părinţii sunt îndrumaţi să îl ducă la Iaşi, 
pentru a fi ascultat de profesorul şi compozitorul Eduard Caudella, dascăl ce îl va învăţa 
notele şi îi va aprecia înclinaţiile deosebite către muzică. 
La numai cinci ani, Enescu va compune prima sa lucrare “Ţara Românească”, opera de 
doisprezece măsuri pentru pian si vioară. Îndemnat de Caudella va pleca la Viena în 1888 
unde va avea parte de educaţie muzicală vastă, studiind alături de marii compozitori ai vremii. 
La Viena, va locui la Joseph Hellmesberger-Jr., fiul directorului Conservatorului, de 
asemenea un interpret al acelor timpuri.  

La 24 iulie 1889, apare pentru prima oară în public la Slănic, ca interpret, demonstrând 
veleităţi de virtuos violinist. În doi ani, termină studiul obligatoriu de trei ani al viorii şi va 
începe studiul superior, avându-l ca profesor pe Joseph Hellmesberger-Jr, iar armonia, 
contrapunctul şi compoziţia fiindu-i predate de profesorul Robert Fuchs. În capitala franceză a 
gasit un mediu artistic şi intelectual care avea să îi stimuleze facultăţile muzicale native. 
Prinţesa Bibescu l-a introdus în cercurile muzicale, l-a prezentat lui Saint-Saens, ca şi lui 
Edouard Colonne, care a dirijat în 1898 prima audiţie a “Poemei române”. 

Îşi va finaliza studiile obţinând calificativul “excelent”, calificativ obţinut foarte greu. 

Creaţia sa componistică abordează aproape toate formele şi genurile muzicale. Reflectând 
dragostea pentru poporul din mijlocul căruia s-a ridicat şi cu a cărui sensibilitate s-a 
identificat, Enescu a creat o muzică cu un vădit caracter popular, naţional şi realist. Opera lui 
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Enescu reprezintă o pildă de însuşire şi dezvoltare creatoare a cuceririlor artei muzicale 
europene, de îmbinare a acestora cu tradiţiile muzicii folclorice româneşti. 

Printre lucrările lui mai de seamă se numără: "Poema română" (1897), care întruchipează o 
serie de tablouri sugestive ale vieţii rustice; două "Rapsodii române"(1901; 1902), 
caracterizate printr-o linie melodică bogată, de autentica obârşie folclorică în înveşmântare 
orchestrală colorată; trei suite pentru orchestră (printre care Suita a III-a "Săteasca", 1938), în 
care folclorul cunoaşte o transfigurare subtilă; trei simfonii (1905; 1913; 1919, aceasta din 
urmă refăcută in 1921), care, prin maturitatea concepţiei, excepţională măiestrie armonică, 
polifonică şi orchestrală, prin dimensiunile lor, reprezintă monumentale fresce sonore; o 
Simfonie de cameră pentru 12 instrumente solistice (1945), în care folclorul atinge un grad 
înalt de rafinament; o Simfonie concertantă pentru violoncel şi orchestră (1901). Enescu a 
scris şi lucrări pentru formaţii de cameră (două cvartete de coarde, 1912, 1952; două cvartete 
cu pian 1909-1911, 1944; un octet pentru instrumente cu coarde, 1900; un dixtuor pentru 
instrumente de suflat, 1906 ş.a.) caracterizate printr-o melodică expresivă, prin construcţii 
unitare, închegate şi prin transparenţa sonorităţii de ansamblu; lucrări pentru pian, pentru 
violoncel şi pian, precum şi pentru vioară şi pian (printre care Sonata a III-a "în caracter 
popular românesc", 1926; suita "Impresii din copilărie", 1940), care se remarcă prin echilibru 
dintre libertatea inspiraţiei şi disciplinei formei; lieduri (printre care ciclul de lieduri pe 
versuri de Clement Marot); prelucrări şi transcripţii. Pornind de la subiectul binecunoscut al 
tragediei clasice greceşti, Enescu a scris, după libretul lui Ed. Fleg, opera "Oedip".  

Creaţie capitală a lui Enescu, ea este străbătută de un conţinut emoţional generos şi intens şi 
se distinge printr-un limbaj poetic evocator şi dramatic. Ea cuprinde şi transpuneri ale unor 

elemente folclorice, pe planul unei înalte generalizări, cu 
mijloace de expresie caracteristice artei contemporane 
occidentale.  

George Enescu a fost- prin intreaga sa activitate creatoare şi 
munca titanică desfăşurată pe tarâmul artei, dăruindu-şi 
intreaga viaţa viorii, muzicii, slujirii fară odihnă a înaltului titlu 
de violinist şi muzician român - un strălucit exemplu, radiant şi 
însufleţitor pentru intregul tineret român care aspiră la bucuria 
actului creator violonistic, un model uman devenit o legendă 
care dă aripi şi îmbărbătează pe toţi acei tineri pasionaţi de arta 
viorii, pentru acest domeniu extrem de rafinat al spiritului 
uman, muzica.  

Dorind să stimuleze tinerele talente George Enescu înfiinţează un concurs de compoziţie unde 
din banii proprii va oferi premii participanţilor. Acest concurs are menirea de a incuraja şi de 
a pune fundamentul unei gândiri muzicale româneşti, având ca sursă de inspiraţie folclorul 
autohton şi pitorescul specific ţării noastre. 
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În memoria marelui maestru, George Enescu, satul natal îi va purta numele, de asemenea, şi 
Filarmonica de Stat din Bucureşti, Muzeul “George Enescu” din capitală, iar casa în care s-a 
născut va fi declarată casă memorială. 
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Stiati ca planetele... 
de prof. Mariana Ardeleanu 

� Mercur, cea mai apropiata planeta de Soare, probabil are gheata la poli. 
� Pana nu de mult se credea ca Titan este cel mai mare dintre satelitii sistemului 

solar dar cercetatorii au aratat ca atmosfera lui este mai densa decat s-a crezut, 
Titan fiind de fapt putin mai mic decat Ganymede? 

� Pe Marte exista calote de gheata ce rezista pe tot parcursul anului, situate la ambii 
poli? De asemenea este posibila existenta ghetii si in interiorul planetei. 

� Cel mai inalt munte din Sistemul Solar 
se gaseste pe Marte? Se numeste 
Olympus Mons si atinge o inaltime de 
peste 24 Km.  

� Fortele de atractie dintre Pamant si Luna 
au determinat incetinirea vitezei de 
rotatie a Lunii si a Pamantului, 
fenomenul continuand si in zilele 
noastre? Din aceeasi cauza Luna se 
departeaza usor de Terra. 

� Fenomenul de flux-reflux este datorat fortelor gravitationale dintre Pamant si 
Luna?  

� Topirea rapida a ghetarilor in Alaska poate determina literalmente inaltarea 
pamantului, generand astfel puternice cutremure? 

� Un observator situat la Polul Sud poate furniza fotografii la fel de clare ca 
telescopul spatial Hubble la doar o 
fractiune din costurile acestuia? 

� Rotatia planetei Venus este oarecum 
neobisnuita deoarece este foarte lenta 
(243 zile pamantesti = o zi pe Venus) 
si in acelasi timp in sens invers fata 
de cea a celorlalte planete? 

� Mercur este a doua planeta ca 
densitate din sistemul solar dupa 
Terra. De fapt densitatea terestra se 
datoreaza in mare parte compresiei 
gravitationale; daca nu ar fi existat 
aceasta, Mercur ar fi fost mai dens 

decat Pamantul? 
� Coroana solara se extinde in spatiu pe milioane de km si este vizibila doar in 

timpul eclipselor, temperaturile atingand aici valori de peste 1.000.000 K? 
� Soarele reprezinta 99,86 % din masa intregului sistem solar? 
� Pluto este mai mic in diametru decat cativa dintre satelitii din sistemul nostru 

solar? 
� Majoritatea planetelor din sistemul nostru solar au axa de rotatie aproape 

perpendiculara pe planul orbitelor. Uranus insa are axa de rotatie aproape paralel 
cu acesta.  
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Rebus geografic 
 

      A         

          1     

   2            

   3            

     4          

   5            

   6            

 7              

     8          

  9             

      B         

 

A-B: Carpaţii ..... au înălţimi intermediare între Carpaţii Meridionali şi 
Occidentali. 

 

1. În peştera ....... se află singurul gheţar din România. 

2. Munţii Parâng se află în Carpaţii ...... . 

3. În Munţii Bucegi se află ...... o statuie ce reprezintă chipul unui om 
cioplit în piatră de către natură. 
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4. Primul continetnt ridicat din ocean a fost ...... , numit şi Continentul 
Vechi. 

5. Delta Dunării este locul unde ....... se varsă în Marea Neagră. 

6. În sudul Subcarpaţilor se află Podişul ..... . 

7. ...... mărginesc Carpaţii între Valea Moldovei şi Valea Motrului. 

8. Dintre cei doi fraţi, ...... şi-a croit drum printre munţi. 

9. Carpaţii ..... sunt aşezaţi de la V. Dunării la V. Barcău.  
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Ha, ha, ha... 

- Cate continente sunt? intreaba profesorul. 
- Cinci. 
- Numara-mi-le! 
- 1, 2, 3, 4, 5. 

 
- Sa presupunem ca locuiesti la etajul cinci si ca intre fiecare doua etaje sint 15 trepte. Cate 
trepte va trebui sa urci pentru a ajunge la apartamentul tau? 
- Pe toate, domnule profesor. 

 
- Fi-fi-fiti  bun, u-u-unde se afla s-s-scoala de-de-de bil-bil-bilbiiti ? 
- La ce va mai trebuie? Observ ca va bilbiiti foarte bine! 

 
- Cred ca notele pe care mi le-ai adus cer o bataie zdravana. 
- Nu te sfatuiesc s-o faci, taticule, profesorul nostru de matematica e campion la karate! 

 
- Domnule diriginte ati pedepsi pe cineva daca n-a facut ceva? 
- Desigur ca nu. 
- Bine ca nu mi-am facut tema! 

 
- Ti-am citit lucrarea de control. Foarte buna, dar e identica cu cea a colegului tau de banca. 
Ce concluzie sa trag de aici? intreaba profesorul. 
 - Ca si a lui e foarte buna. 
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