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Este incredibil cât de repede tre-
ce timpul şi cum, parcă într-o singu-
ră clipă,  acesta schimbă „în oameni 
mari, nişte copii”. Am crezut că va 
dura o eternitate, însă după patru ani 
petrecuți în Colegiul Național ”Matei 
Basarab”, am realizat că, în curând, se 
va termina etapa cea mai frumoasă din 
viaţa mea. 

Îmi amintesc cu nostalgie cum, 
pentru prima dată, am păşit sfioasă în 
curtea liceului. Așa a început clasa a 
IX-a, plină de emoții, cu multe gânduri 
confuze, multe dorințe și visuri, care 
așteptau cuminți în colțul inimii să se 
împlinească. La festivitatea de deschi-
dere a anului școlar, am întâlnit-o pe 
doamna dirigintă, Burueană Alexandra. 
Aceasta ne aștepta nerăbdătoare și cu 
zâmbetul pe buze, dornică să ne cu-
noască și să ne ajute să devenim ceea 

ce suntem astăzi, tineri pregătiți pen-
tru viață, cu idealuri multe și frumoa-
se. Primul an de liceu a însemnat pen-
tru mine trecerea de la copilărie spre 
adolescență. Poate nu a fost cel mai 
bun an, pentru că, nefiind o persoa-
nă prea comunicativă, m-am adaptat 
mai greu la viața de liceu. Însă în anul 
următor, în clasa a X-a am înțeles că, 
de fapt, aici era locul meu, locul ideal 
pentru realizarea tuturor țelurilor. Mi-
am făcut repede o mulțime de prie-
teni, colegi mateiști, și am avut ocazia 
să mă afirm, atât în colectivul clasei, 
cât și la nivelul liceului, prin participa-
rea la olimpiade, concursuri, proiec-
te interesante și spectacole. Cred cu 
tărie, însă, că apogeul vieții de licean 
îl atingi abia în clasa a XI-a, când îți 
dorești cu ardoare ca relațiile de prie-
tenie să depășească bariera timpului, 

Liceul nu putea ține o eternitate 
- orice sfârșit este un nou început -
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să fie pentru totdeauna. Ești aproa-
pe major, capabil să iei decizii pentru 
viața ta, îți cunoști prioritățile, ai oa-
meni dragi lângă tine, mereu gata să 
te susțină și nimic nu te va putea opri 
din drumul tău spre succes. De abia 
anul trecut am realizat cât de impor-
tantă este perioada liceului în evoluția 
mea ca individ. 

Liceul este locul unde începe aven-
tura numită ADOLESCENŢĂ, locul în 
care trăieşti prima iubire, primul salt 
spre libertate, primele emoţii, locul 
unde ai parte de cele mai frumoase cli-
pe și în care îţi formezi personalitatea. 
Dar timpul a trecut… numărătoarea in-
versă a orelor de curs a început şi, deşi 
îmi doresc să mai rămân în ultima ban-
că de pe rândul din mijloc, ultimul clo-
poţel va anunța, în curând, despărțirea 
de colegi și de profesori, oameni dragi 
sufletului meu. Clasa a XII-a este pen-
tru mine anul deciziilor importante, 
anul acumulării ultimelor cunoștințe 
înainte de intrarea la facultate.

În anii de liceu am învățat să mă 
afirm prin lucruri frumoase, decente, 
să lucrez în echipă, să gândesc pozitiv, 
să privesc cu încredere spre viitor. Am 
realizat că nu mai pot să fiu copil, să 
fiu alintată de toată lumea, după cum 
eram obișnuită, a trebuit să mă adap-
tez noilor cerinţe, să lupt pentru visuri-
le mele, să trăiesc după principii solide 
și să ascult, multe și diverse, iar dacă 
pot să ajut, să o fac necondiționat.

A doua lecție învățată a fost să 
mă implic în orice activitate, pentru 
că doar muncind am știut să apreci-
ez timpul, care oricum este limitat. El 
nu așteptă pe nimeni și nimic, este 
necruțător cu toți, dându-ne cele mai 
importante lecții. De fapt, el este cel 
mai sever profesor, deoarece el îți dă 

testul înainte de a-ți preda lecția.
A treia regulă pe care am învățat-o 

a fost să stochez amintiri frumoase, 
multe, cu oameni dragi din jurul meu. 
Ei au devenit a doua mea familie, cei 
care mi-au văzut  punctele tari, dar și 
slăbiciunile, dorințele, ambițiile, cât și 
nebunia. Ei sunt alături de mine zi de 
zi și îmi amintesc ce e cu adevărat im-
portant în viață: prietenia, respectul, 
omenia, spiritul de echipă unită. 

Iar profesorii.......profesorii sunt 
acolo pentru a ne preda câte un ca-
pitol al vieții. Pe lângă timpul acordat 
lecției, ei sunt pregătiți să își irosească 
din timpul lor pentru a ne asculta și a 
ne învăța cum să fim  învingători într-o 
societate competitivă. Doar ascultân-
du-i am realizat ce rol important au în 
viața noastră și în alegerile pe care le 
vom face.

O altă lecție învățată a fost să îmi 
urmez visurile și să îmi ascult intuiția. 
Am fost sfătuită să nu mă sfiesc în a-mi 
alege propriul drum în viață.  Doar eu 
știu ceea ce este potrivit pentru mine. 
Poate cândva, mă voi opri o clipă să 
admir peisajul, să mă odihnesc, am 
dreptul să o iau la stânga, să cotesc la 
dreapta, iar atunci când voi privi îna-
poi, voi ști cu siguranță că am mers pe 
drumul cel bun, cel care îmi va purta 
pașii spre succes.

Consider că anii de liceu sunt cei 
mai frumoși din viața unui adolescent. 
Alături de marea familie a XII-a H am 
trăit experiențe minunate, iar acest lu-
cru nu poate avea sfârșit... 

DACĂ CREIERUL UITĂ, INIMA NU!

S ta n c u  G e o r G i a n a  r o x a n a
c l a S a    a   x i i - a  h
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Potrivit actului de abdicare din 11 
februarie 1866, Alexandru Ioan Cuza 
depunea “cârma guvernului în mâna 
unei Locotenenţe Domneşti şi a mi-
nisterului ales de popor” . Locotenen-
ţa Domnească, care trebuia să asigure 
interimatul până la întronarea noului 
domnitor, a fost formată din gen.Ni-
colae Golescu, Lascăr Catargiu şi col.
Nicolae Haralambie, iar în fruntea gu-
vernului a fost numit Ion Ghica. Noua 
conducere dădea expresie forţelor 
coalizate ce au pregătit şi au înfăptuit 
lovitura de stat (conservatori, liberali, 

reprezentanţi ai armatei). Ea se angaja, 
printr-o proclamaţie adresată ţării, să 
menţină şi să împlinească “cele patru 
puncte votate de naţiune şi de către 
Divanurile ad-hoc: unirea, autonomia, 
principele străin, guvernământ consti-
tuţional” . 

Presa vremii accentua necesitatea 
unui principe străin pe tronul Români-
ei şi reamintea dorinţa românilor încă 
de la 1848. Astfel, cotidianul „Albina” 
ce apărea la Viena, în Austria, nota, în 
numarul său din 27 aprilie/9 mai 1866: 
„Principele străin ne va aduce întâi jus-
tiţia în cauzele private, civile şi crimi-
nale; căci în orice stat apusean aceas-
tă justiţie este fundamentul pururea 
neclintit, pe care se reazimă societa-
tea. (...) Principele străin ne va aduce 
inamovibilitatea funcţionarilor şi prin 
aceasta stabilitatea vieţii publice. (...) 
Un argument de onoare, politica se 
uneşte cu cele precedente în favoarea 
principelui străin. La 1848 s-au ridicat 
primele voci pentru principele străin, 
la 1857 ele fură declarate de Divanu-
rile ad-hoc în mod autentic ca dorinţă 
a naţiunii, la 1859 această dorinţă fu 
repetată şi afirmată din nou, numai de 
nevoia de a primi un principe indigen. 
Şi acum, după ce previziunile de la 
1857 s-au dovedit juste, vrem un prin-
cipe străin.” 

După o încercare eşuată (contele 
Filip de Flandra, fratele regelui Leopold 
al II-lea al Belgiei, refuză propunerea 

Începuturile României moderne
Domnia lui carol De HoHenzollern – sigmaringen 
(1866-1914)                                                                                                      
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guvernului român), noua conducere 
a ţării se opreşte asupra candidaturii 
principelui german Carol de Hohen-
zollern, ca domnitor al României.

După refuzul lui Filip de Flandra al 
Belgiei de a ocupa tronul României, pe 
19 martie 1866, Ion C. Brătianu este 
trimis de urgenţă la Düsseldorf pentru 
a obţine consimţământul venirii în Ro-
mânia din partea tânărului principe, a 
familiei sale şi a regelui Prusiei.

Între timp, la Bucureşti, în ziua de 
30 martie, Locotenenţa Domnească 
publică o proclamaţie către popor, 
recomandând alegerea prin plebiscit 
a prinţului Carol de Hohenzollern ca 
domnitor al românilor, cu drept de 
moştenire, care va domni sub numele 
de Carol I. Plebiscitul începe la 2 apri-
lie şi se închide la 8 aprilie, rezulta-
tul fiind de 685.869 voturi pentru, 224 
voturi contra şi 12.837 abţineri. Tot-
odată, în urma dezbaterilor Adunării 
Constituante, 109 deputaţi s-au pro-
nunţat pentru alegerea principelui Ca-
rol, în vreme ce numai 6 s-au abţinut. 

Regele Prusiei este primul care îşi 
dă acordul, într-un mod tacit însă, căci 
tocmai în acea perioadă izbucnise un 
grav conflict între Prusia şi Imperiul 
Habsburgic. Wilhelm îi recomandă lui 
Carol să fie prudent: „Dumnezeu să 
te aibă în pază”. De asemenea, pe 7 
aprilie, Carol a avut o întrevedere cu 
Otto von Bismarck, cancelarul prusac, 
care l-a sfătuit „să ia hotărârea îndrăz-
neaţă de a pleca direct spre România”. 
În cele din urmă, după îndelungi sfa-
turi cu tatăl său, guvernatorul Renani-
ei, Carol acceptă să vină în Principate 
pentru a deveni domnitorul românilor. 

Carol ajunge la Bucureşti pe 10 
mai 1866, unde este invitat să depu-
nă jurământul în noua sa calitate de 

domnitor al Principatelor Unite Româ-
ne în Palatul Mitropoliei, care era se-
diul Adunării Constituante. Colonelul 
Nicolae Haralambie citeşte formula de 
jurământ românească, care îi este tra-
dusă principelui în franceză: „Jur de a fi 
credincios legilor ţării, de a păzi religi-
unea românilor, precum şi integritatea 
teritoriului ei şi a domni ca domn con-
situţional” . Carol pune mâna dreaptă 
pe Evanghelie şi rosteşte cu voce fer-
mă în româneşte:„Jur!”. Astfel, Carol I 
de Hohenzollern-Sigmaringen devine 
domnitorul Principatelor Unite Româ-
ne. Totodată, în momentul depunerii 
jurământului în faţa Reprezentanţei 
Naţionale, tânărul domnitor rosteşte 
o frază ce va fi emblematică în dez-
voltarea personalităţii sale pe tronul 
României: „Punând picioarele pe acest 
pământ, am şi devenit român!” . Pu-
terile europene fuseseră puse în faţa 
unui nou fapt împlinit din partea Prin-
cipatelor Române, pe care au sfârşit 
prin a-l accepta.

Carol I a domnit ca principe al Ro-
mâniei până în anul 1881, când statul 
român a fost proclamat Regat, după 
care şi-a continuat domnia, ca rege, 
până în anul 1914. Adept al unei dis-
cipline de fier, corect şi perseverent, 
a reuşit să-şi îndeplinească cu succes 
rolul de arbitru al vieţii politice inter-
ne, conferit de Constituţia din 1866, şi 
să se impună ca figura politică centra-
lă a României până la Primul Război 
Mondial.

Primii ani ai domniei, dedicaţi 
adaptării la realităţile complexe ale 
societăţii româneşti, au cunoscut şi 
momente mai tensionate, care au cul-
minat cu organizarea mişcării antidi-
nastice din anul 1871. În urma agitaţii-
lor politice interne, Carol I şi-a anunţat 
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intenţia de a abdica, fiind însă împiedi-
cat de către politicieni români  respon-
sabili cum ar fi Lascăr Catargiu, Mihail 
Kogălniceanu sau Ion C.Brătianu. După 
depăşirea acestui moment, domnia lui 
Carol I nu a mai fost tulburată de alte 
crize politice.

Principele şi-a adus în mod direct 
contribuţia la obţinerea independenţei 
de stat a României. La 10 mai 1877 a 
semnat Declaraţia de Independenţă a 
României (după ce la 9 mai 1877, în 
Parlament, ministrul de externe ro-
mân, Mihail Kogălniceanu, proclamase 
independenţa României faţă de Impe-
riul Otoman). La 9 septembrie 1878, lui 
Carol I i s-a acordat titlul de Alteţă Re-
gală, iar la 10 mai 1881, în urma pro-
clamării României ca Regat, el şi soţia 
sa Elisabeta au fost încoronaţi ca regi 
ai României. La 18 mai 1881, Pactul 
de familie reglementa succesiunea la 
tron, moştenitor prezumtiv al tronului 

fiind desemnat Ferdinand de Hohen-
zollern-Sigmaringen, nepot de frate al 
lui Carol I.

Prin legea Domeniilor Coroanei, 
familiei regale i-au fost atribuite 12 
proprietăţi, însumând aproximativ 120 
000 ha  ale căror venituri completau 
lista civilă a acestuia. În epocă, această 
împroprietărire a familiei regale a adus 
nemulţumiri, după cum citim într-un 
cotidian al vremii, „Lupta”, numărul 
din 9 august 1886: „Suntem contra 
dotaţiunei Coroanei. Pentru ce? Noi 
credem că prin înfiinţarea domeniului 
Coroanei, s-a violat spiritul general şi 
textul instituţiilor noastre anume: s-a 
recunoscut regelui o prerogativă mai 
mult, pe lângă cele ce avea, căci i s-a 
recunoscut un drept asupra unei părţi 
din pământul ţării, drept pe care nu îl 
avea, nici nu putea să-l aibe după Con-
stituţia noastră. Concluzie: Guvernul şi 
Camerele actuale au violat Constituţia 
în litera şi spiritul ei, au schimbat ca-
racterul regalităţii noastre, i-au adău-
git Regelui o nouă prerogativă, pe cale 
ordinară; au nesocotit spiritul demo-
cratic al ţării.” 

În planul politicii externe a Româ-
niei, Carol I a fost adeptul apropierii 
de Germania, mai ales în condiţiile po-
ziţiei ostile a Rusiei faţă de România, 
după 1878. În aceste condiţii, România 
a încheiat un tratat secret de aderare 
la Tripla Alianţă (Puterile Centrale) în 
anul 1883.

Punctele de reper ale domniei lui 
Carol I au fost, adoptarea Constituţiei 
de la 1866 în politica internă şi obţine-
rea independenţei de stat în anii 1877 
– 1878 în politica externă. 

P r o F .  i u l i a n a  c ă P l e S c u
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Formula “veşnic tânăr şi ferice” 
nu poate aparţine decât vârstei de 
16 ani pe care o considerăm ca punct 
potenţial culminant al relaţiei dintre 
părinţi şi copii datorită uneia dintre 
trăsăturile cele mai semnificative ale 
adolescentului de 16 ani: el se află 
la nivelul cel mai înalt al dezvoltării 
sale. Are deplin format spiritul de in-
dependenţă şi, ceea ce este specific 
şi inedit faţă de toate nivelurile de 
vârstă anterioare, a ajuns pe deplin 
conştient de această facultate a sa, 
de semnificaţiile autonomiei de gân-
dire, de decizie şi de acţiune, că ştie 
şi ce anume poate face cu această 
autonomie, cum să o folosească în 
unele sau altele dintre împrejurările 
concrete ale vieţii.

Aşezat bine – aşa cum se spune – 
pe propriile picioare, fiind foarte 
aproape de dimensiunile antro-
pometrice ale adultului, adolescen-
tul de 16 ani devine un partener plă-
cut, în general deschis şi optimist, un 
interlocutor atent şi antrenant.

Încrederea de sine de care dă do-
vadă are acoperire în nivelul de ma-
turizare atins şi, mai ales, în faptul că 
are un dezvoltat simţ al realităţii.   

La această vârstă adolescentul 
aflat în pragul majoratului este înţe-
legător şi îngăduitor faţă de condu-
ita celor din jurul său, pe de o parte 
pentru că la această vârstă a dobân-
dit capacitatea de a judeca nu nu-
mai faptele celui din jurul  lui ci şi 
motivaţiile acestor fapte, explicaţiile 

şi mobilurile lor, iar pe de altă par-
te, pentru că asimilându-şi mult mai 
profund valorile morale, este apt de 
acte de sacrificiu pentru a-şi ajuta un 
coleg, un prieten şi chiar pe cineva 
necunoscut, dacă apreciază că per-
soana respectivă merită acest sacri-
ficiu. Se şi spune că adolescentul de 
16 ani este tolerant şi că manifes-
tă faţă de cei din jur şi o condui-
tă deschisă din punct de vedere 
social.

La 16 ani, adolescen-
tul este deosebit 
de apt 

p e n t r u 
a ironi-
za, a ta-
china, a 
face şi a 
gusta farse. 
Acum este 
perioada ce-
lor mai caustice 
porecle puse 
celor din 
jurul său, in-
diferent de vârsta acestora. 
În această deschidere spre glumă, nu 
este vorba de o lipsă de maturitate 

 Adolescentul de 16 ani
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sau de trăsături incompatibile cu spi-
ritul tolerant amintit, ci de caracterul 
optimist, vesel şi de o dragoste depli-
nă de viaţă a adolescentului de aceas-
tă vârstă. 

Înclinarea spre glumă şi ironie 
face parte din nivelul de maturitate 
care-l caracterizează în general. Însă 
este necesar să observăm că la 16 ani 
nu mai este veselia manifestată prin 
râsul exploziv al vârstei de 12 ani şi 

nici exuberanţă strălucitoare, 
contagioasă şi uneori 

străduită a vârstei 
de 14 ani, ci ve-

selia organică 
şi tonică, 

uşor re-
ţ i -

nu-
tă şi 

chiar 
u n e -
o r i 

stăpâ-
nită.      

         
Spir i tu l 
g r e g a r 

(de turmă; de 
supunere oarbă), care 

el însuşi a trecut prin felurite 
forme de manifestare, devine mult 

mai diferenţiat şi mai nuanţat. Ado-
lescentul de 16 ani se află la vârsta 
specifică cuplului, a prieteniei–pere-

che: un băiat şi o fată sau o fată cu un 
băiat, amintind de Ahile şi Patrocle, 
de Romeo şi Julieta, Tristan şi Izol-
da, de prieteniile şi iubirile cele dintâi 
care nu se uită niciodată şi la care te 
întorci întotdeauna cu amintirea, cu 
forţa evocării şi duioşia melancolică a 
nostalgiei.

Se observă, de altfel, că la întâl-
nirile aniversare ale absolvenţilor de 
liceu, la 10, 15, 20 sau chiar 30 şi mai 
mulţi ani de la absolvire, toţi cei care 
sunt prezenţi nu vin pentru că îi in-
teresează neapărat unul sau altul (cu 
care poate nici nu s-au mai văzut de 
la absolvire), ci pentru a se reîntâlni, 
de fapt, cu propria lor adolescenţă, 
cu ultimii ani petrecuţi împreună în 
liceu, să regăsească întru totul farme-
cul vârstei de 16 ani, veselia, gluma 

şi zborul de atunci spre înălţimile, 
pe care doar atunci au avut for-

ţă şi motivaţia de a şi le făuri. La 
toate aceste întâlniri, se discută doar 
parţial despre „ce fac acum” şi aproa-
pe tot timpul se evocă profesorii, prin 
glumele şi farsele făcute, colegii şi ac-
ţiunile comune ale lor, ale adolescen-
ţilor de atunci.            

Grupurile de adolescenţi de 16 
ani, care şi-au cedat întâietatea prie-
tenilor perechi, sunt totuşi unite în in-
teriorul lor. Adolescentul de 16 ani nu 
de puţine ori aderă la un număr mare 
de grupuri, care, pe cât sunt de nu-
meroase ca membri şi de efemere, pe 
atât sunt de demne de admirat pen-
tru coeziunea membrilor. Grupul de 
adolescenţi de 16 ani nu mai este cu 
precădere un factor de securitate sau 
de acţiune colectivă, ci mai curând un 
cadru de prelucrare a informaţiei, de 
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confruntare a convingerilor, a evolu-
ţiei valorilor. Poate că principalul su-
biect discutat este atitudinea şi com-
portările chiar ale celor din grup şi, 
mai ales, de petrecere plăcută a tim-
pului liber (care se pare a fi şi modul 
prioritar de coeziune a grupului la 
această vârstă).

Nivelul de maturitate a indepen-
denţei îl face să fie nu atât reţinut 
în ceea ce priveşte viaţa sa afectiv-
emoţională, cât stăpânit. E posibil ca 
dragostea, mai ales la fetele de 16 
ani să aducă un volum important de 
preocupări, de griji şi de suferinţe, 
pe care, la această vârstă, le discută 
deschis cu mamele. În cazul în care 
autoritatea părintească nu permite 
o discuţie deschisă fetele îşi încre-
dinţează secretele „jurnalului intim”, 
scrisorilor sau solicitărilor de sfaturi 
ale unor emisiuni de radio sau publi-
caţii.

În funcţie de temperament, la 
această vârstă, frământările dragos-
tei – mai ales la fete – conduc spre 
maturizarea unui ideal de viitor că-
min, de nemărturisite proiecte de că-
sătorie în general.

După unele statistici, peste 80% 
dintre fete pot vorbi la 16 ani, chiar 
dacă numai foarte puţin, despre ce 
au gândit deja privind viitoarea lor 
căsătorie, în vreme ce la băieţi de 
aceeaşi vârstă, ponderea nu a depă-
şit 18%.

Pe drumul devenirii unei perso-
nalităţi complet autonome, adoles-
centul de 16 ani a învăţat să se adap-
teze cu relativ succes împrejurărilor 
concrete de viaţă, să determine nu 

de puţine ori cu multă forţă de con-
vingere şi cu o paletă bogată de ar-
gumente simple şi accesibile, atitu-
dini pozitive la unii dintre prietenii 
lor faţă de dificultăţile sau chiar ine-
chităţile întâmpinate.

În ceea ce priveşte îmbrăcămin-
tea, atât fetele, cât şi băieţii ştiu 
aproape exact cum este necesar să 
se îmbrace în funcţie de împrejurări 
şi cunosc ce se asortează şi ce nu, ce 
le vine bine şi ce nu; în general, dau 
mai multă atenţie aspectului lor.

Fetele sunt mult mai dornice de 
a se distra în grup împreună cu bă-
ieţi (mai ales să danseze), în vreme 
ce băieţii încă preferă grupurile de 
băieţi, fără însă a ocoli sau a nu dori 
şi grupuri mixte.

La 16 ani, adolescentul se apro-
pie atât de mult, ca nivel de matu-
rizare, de profilul de personalitate a 
iminentului adult ce devine, încât nu 
poate avea dorinţă mai puternică şi 
mai mult îndreptăţită decât aceea de 
a fi tratat ca un adult.

La 16 ani, adolescentul este atât 
de matur în gândire, acţiune şi deci-
zie, încât relaţia dominantă părinţi-
copii nu se mai poate sprijini decât 
pe cooperare, pe sfat plin de încre-
dere reciprocă, ce devine un element 
fundamental al adâncirii afecţiunii şi 
respectului reciproc.

P r o F .  r u x a n d r a  ș i  o v i d i u  h o r o b e ț
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Cine sunt eu?Mă visez scriitoare, uneori scena-
ristă ori mare dramaturgă. Mă visez în 
multe feluri şi, cu ajutorul cuvintelor, 
dau viaţă unor lumi şi situaţii nebă-
nuite. Mă refugiez în lectură, pe filele 
de poveste călătoresc adesea. De mică 
romanele mi-au fost prietene fidele.

Numele meu este Claudia Antonia, 
am 17 ani şi scriu pe un blog, pe hâr-
tie şi pe bancă. Îmi place ceea ce fac 
şi detest să fiu strigată: Antonia. Sunt 
la mate-info şi deseori mă plâng din 
acest motiv, dar, în secret, îmi place 
deoarece păstrez un echilibru între pa-
siune şi liceu.

Sunt timidă, dar vorbesc mult, 
foarte mult. Mă enervez repede, însă 
păstrez părerile pentru mine şi pentru 
scris. Am obiceiul de a mă lăsa pradă 
trăirilor de moment atunci când creez. 
Chiar dacă-mi propun de fiecare dată 
un final, reuşesc să mă surprind chiar 
şi pe mine.

Cum am spus...iubesc literatura, 
teatrul, filmul – iubesc ARTA. Fără ea 
viaţa ar fi gri, fără ea oamenii sunt 
şterşi. Nu vreau să fiu un om transpa-
rent şi cenuşiu, vreau să radiez.

Dorm mult. Sunt leneşă (Da, lenea 
e un păcat...). Dar îmi place aşa: să mă 
trezesc dimineaţa târziu, să încep să 
scriu la un nou proiect (concurs, articol 
pentru site ori la cartea pe care tot în-
cerc s-o termin), să mănânc ciocolată 
Rom sau Milka cu Oreo. În situaţii ex-
treme accept şi alt fel, doar să fie cio-
co. Îmi place să mă uit la un film fran-
ţuzesc (Cui nu-i place limba franceză? 
Este atât de muzicală şi poetică!), să 
ies să-mi iau mâncare şi seara să mă 
uit la un serial/să citesc o carte bună.

Mă plictisesc repede şi nu suport 
ipocrizia, nu mereu în aceeaşi ordine. 

Îmi plac oamenii fără măşti. Dacă au, 
încerc să le dau jos. Mă implic în pro-
iecte deoarece doar aşa simt că fac ceva 
util şi că învăţ lucruri noi. De multe ori 
mi se pare că învăţ mult mai multe din 
asemenea activităţi pentru că mă im-
plic 100% şi nu sunt constrânsă să fac 
un anumit lucru.

 Cine sunt eu? Claudia – o fată 
care visează să ajungă scriitoare, jur-
nalistă, scenaristă, dramaturgă şi să-şi 
deschidă o cofetărie-bibliotecă. Fata 
aceasta visează prea mult!

G i o G a n  c l a u d i a  a n t o n i a
c l a S a  a  x i - a  d

Eseu realizat în cadrul cursului opţional Mana-
gementul vieţii personale

Profesor coordonator: 
Florin ULETE
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Tre-
c e r e a 
de la ma-
nualul clasic 
la cel digital se 
încadrează perfect î n 
epoca digitalizării şi a virtualizării 
culturale. Aproape toată cultura clasică 
a fost transpusă, din punctul de vedere 
al transmisibilităţii acesteia, şi în versi-
une digitalizată. Ca o consecinţă fireas-
că, şi suporturile curriculare au fost in-
fluenţate de aceste evoluţii. 

Ideea introducerii învăţării pe bază 
de suport informatic se aşază pe un 
orizont de aşteptare, care ar putea fa-
voriza sau motiva învăţarea.

Manualul digital nu trebuie înţeles 
ca o dublură sau un substitut al celui 
real, tipărit, ci se constituie într-un alt 

produs, construit pe baza unor 
principii de explicitare a mate-
riei, care să potenţeze interac-
tivitatea, progresul, creativita-
tea.

Manualul digital nu trebuie 
să fie considerat un depozit de 
informaţii, ci un instrument de 
prelucrare şi învăţare a acesto-
ra. Conţinuturile din programă 
se menţin în continuare, dar  

nu şi din punct de vedere 
structural, întrucât 

manualul di-
gital dis-

p u n e 
i n f o r -

m a ţ i a 
sau sugerea-

ză activităţi după o 
altă logică a succesiunii. 

În comparaţie cu manualul 
clasic, cel digital asigură o integrali-
tate de conţinut, întrucât poate inclu-
de secvenţe informative suplimentare 
(scriptice, auditive, vizuale) de care ele-
vul poate dispune. Tehnologiile mul-
timedia, mai ales cele interactive, pot 
juca un rol deosebit în descoperirea de 
noi cunoştinţe şi valori, într-o formulă 
agreabilă, în consens cu interesele ele-
vilor.

Elaborarea manualelor digitale pre-
supune însă, operaţiuni suplimentare, 
specializate, atât din punct de vedere 
informatic, cât şi didactic. 

Este nevoie de echipe de specialişti 
care trebuie să cuprindă pedagogul, 

Manualul digital
pro și contra
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psihologul, expertul în comunicare, in-
formaticianul, şi de ce nu, graficianul, 
pentru că forma, aspectul şi imaginea 
pot uneori să potenţeze sau să com-
promită conţinuturile.

Digitalizarea învăţării presupune o 
schimbare a unei ipostaze importante 
a curriculumului – aceea care este pusă 
la dispoziţia elevului prin intermediul 
manualului. Este cunoscut faptul că un 
bun curriculum trebuie gândit pe ter-
men lung, fiind nevoie de mulţi ani de 
analiză, expertiză, testare, evaluare, re-
formare. Din păcate, trebuie să conşti-
entizăm că trăim într-o epocă a vitezei 
şi trebuie să ne aliniem curentului, deci 
timpii de reflecţie şi de reacţie trebuie 
scurtaţi.

În raport cu manualul clasic, nu tre-
buie dezvoltată o ideologie a alternati-
vităţii sau înlocuirii totale a manualului 
tradiţional cu cel digital, ci una a com-
plementarităţii, a anexării progresive în 
spaţiul învăţării. Astfel, manualul tipărit 
nu trebuie „aruncat”, pentru că întot-
deauna vor fi secvenţe sau situaţii când 
interacţiunea manual-obiect se impu-
ne, fie din raţiuni didactice, fie psiholo-
gice, fie antropologice.

Introducerea manualelor digitale 
trebuie prefaţată de studii de impact, 
de cercetări pilot, dar şi susţinută de 
strategii colaterale, fără de care digita-
lizarea manualelor nu poate funcţiona: 
existenţa unui suport tehnic şi a unei 
asistenţe de specialitate în şcoli; forma-
rea cadrelor didactice pentru utilizarea 
noilor tehnologii; asigurarea accesului 
şi a egalităţii de şanse.

Învăţarea prin intermediul manu-
alelor digitale favorizează structurile 
metacognitive, competenţele de asoci-
ere şi de integrare a cunoştinţelor, pe 
orizontală sau pe verticală, intra sau in-
terdisciplinare. Din acest punct de ve-
dere, apare întrebarea: care este vârsta 

optimă la care se poate introduce învă-
ţarea pe bază de manual informatizat? 
În nici un caz de la o vârstă fragedă. În 
dezvoltarea oricărui individ este nece-
sară interacţiunea firească cu un obiect 
real – cartea şcolară şi nu ar trebui să 
fie considerată o situaţie desuetă.

„Unele cercetări de psihologia în-
văţării arată faptul că studiul pe bază 
de suport real este mai profund şi asi-
gură o durabilitate mai mare a ceea ce 
se încorporează. O serie de marcatori 
existenţi în cadrul secvenţei de parcurs 
conduc la o retenţie mai puternică şi la 
o procesare mai înaltă a ideilor supuse 
atenţiei. În plus, interacţiunea prin in-
termediul analizatorilor cu suportul de 
la care se învaţă este diferită ca inten-
sitate şi timp, suportul digital presupu-
nând precauţii sau restricţii de natură 
medială.” (C. Cucoş, 2013)

Nu se poate previziona ce ne rezer-
vă viitorul, nici ce înfăţişare sau putere 
de pătrundere vor avea noile tehnolo-
gii. Singurul lucru cert este că, cel puţin 
în următorul deceniu, analogicul şi di-
gitalul vor coexista. Renunţarea la ma-
nualele clasice ar fi o greşeală la fel de 
mare ca ignorarea dezvoltării aptitudi-
nilor digitale.

Manualul, fie el digitalizat sau pe 
suport clasic, trebuie să fie doar unul 
dintre materialele puse la dispoziţia 
elevilor, trebuie să pună accent pe uti-
lizarea cunoaşterii, pe construirea de-
mersurilor de investigaţie, pe capacita-
tea de transfer de cunoştinţe.

P r o F .  i u l i a n a  S h a j a a n i
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Omul este ultima şi cea mai impor-
tantă creaţie a lui Dumnezeu – „co-
roana întregii creaţii”. După natura lui 
dublă, trup material şi suflet spiritual, 
omul aparţine şi lumii materiale şi lu-
mii spirituale, el aflându-se la întretă-
ierea dintre ele şi constituind o împre-
unare a acestora.

Ca şi toate celelalte făpturi, omul 
îşi are originea la Dumnezeu, dar pe 
când celelalte făpturi apar prin sim-
pla exprimare a voinţei divine, omul 
este creat prin lucrare directă, de chiar 
mâna lui Dumnezeu, după chipul şi 
asemănarea Sa (Facere 1, 26).

Că omul a fost creat în urma ce-
lorlalte făpturi pământeşti, se explică 
prin faptul că el reprezintă încununa-
rea creaturilor şi punctul de întâlnire al 
celor două lumi (spirituală şi materială) 
şi era potrivit să fie adus la existenţă 
în urma acestora. După trup, omul se 

înrudeşte cu întreaga creaţie, iar după 
suflet se înrudeşte cu Dumnezeu.

Chipul lui Dumnezeu în om nu se 
referă la înfăţişare, la aspectul fizic, 
exterior, ci la mănunchiul de puteri 
sufleteşti: raţiunea, voinţa liberă, sim-
ţirea, cu care omul se îndreaptă spre 
Dumnezeu printr-o activitate neobosi-
tă pentru desăvârşire, iar asemănarea 
lui Dumnezeu în om este înfăptuirea 
acestei desăvârşiri prin împreună-lu-
crarea harului dumnezeiesc cu silinţele 
omului.

Că sufletul omului este înzestrat cu 
raţiune se vede din aceea că, după cre-
are, omul a fost aşezat de Dumnezeu 
ca stăpân al pământului şi făpturilor 
materiale de pe el. De asemenea, omul 
a ştiut să se deosebească pe sine de 
celelalte făpturi, pe care le-a cunoscut, 
dându-le nume potrivite.

Voinţa liberă omul nu a dobândit-o 

Omul
cHip și asemănare cu Dumnezeu
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în timp, ci o are chiar de la crearea sa. 
Datorită acestui mare dar al libertăţii, 
omul poate să-şi aleagă singur calea 
în această viaţă: a binelui sau a răului.

Simţirea sau sensibilitatea (afecti-
vitatea) omului faţă de tot ceea ce îl 
înconjoară şi faţă de cele ce se petrec 
în propria sa fiinţă şi viaţă, reprezintă 
a treia însuşire a chipului lui Dumne-
zeu în om. Omul simte că trăieşte el 
însuşi, că este el însuşi în diverse ac-
ţiuni, locuri, momente. Omul se simte 
legat de ceea ce este frumos, plăcut, 
adevărat, bun. Simţirea este o însuşire 
a sufletului care percepe sau cunoaşte 
lucrurile materiale.

Aşa cum spuneam, omul este o fi-
inţă personală, ştiind că există şi pen-
tru ce există (bine sau rău). El se ridică 
deasupra tuturor celorlalte făpturi în-
sufleţite nu numai prin sufletul, ci şi 
prin trupul său. Şi acesta a fost cre-
at printr-un act special şi direct al lui 
Dumnezeu, ca să fie purtătorul vieţii 
spirituale. Această menire specială a 
trupului îi determină şi însemnătatea 
lui particulară. Trupul nu este un reflex 
sau o umbră a sufletului şi nici o închi-

soare a lui, ci element esenţial al natu-
rii omeneşti. Fiecare om îşi are sufletul 
şi trupul său şi fiecare dintre noi este o 
existenţă personală unică, nerepetată 
şi nerepetabilă.

De la creaţie, omul a fost înzestrat 
de Dumnezeu cu toate puterile fizice 
şi spirituale necesare ajungerii la me-
nirea sa – mântuirea.

Chipul lui Dumnezeu nu se referă la 
trup, pentru că Dumnezeu nu are trup, 
dar totuşi chipul nu-i cu totul străin de 
trup, întrucât trupul participă oarecum 
la puterea sufletului, prin formă, pozi-
ţie şi posibilitate de exprimare a stări-
lor sufleteşti.

Deosebirea între chipul şi asemă-
narea lui Dumnezeu în om se pot ex-
prima astfel: chipul se referă la natu-
ra spirituală, intelectuală şi morală a 
omului, iar asemănarea, la scopul că-
tre care tinde omul în dezvoltarea şi 
perfecţionarea sa morală.

P r o F .  M i h a i  o P r i ș a
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Istoria organizării muzeului școlii 
ne arată diferitele etape parcurse pen-
tru valorificarea importantului fond 
muzeistic acumulat în decursul vremii, 
de la expunerea parțială a colecțiilor cu 
prilejul unor evenimente deosebite din 
viața liceului, până la organizarea de 
astăzi a exponatelor, potrivit principii-
lor de restaurare și întreținere a obiec-
telor de muzeu.

Fondul muzeistic aflat în colecțiile 
colegiului s-a contituit în decursul ani-
lor prin donații de la foștii profesori ai 
liceului, dar și de la alte personalități, 
în special din București, legați, într-un 
fel sau altul de instituție; este vorba de 
obiecte numismatice, ceramică, tex-
tile, arta plastică și decorativă, sticlă, 
porțelan, faianță, fotografii, documente 
scrise începând cu cele în  scriere chili-

rică etc.
 Unele dintre aceste piese muzeisti-

ce au fost expuse, ocazional cu diferite 
prilejuri ca, de pilda, în momentul ani-
versării a 125 ani de la prima atestare 
documentară a liceului (1986). Expoziția 
a fost realizată în colaborare cu Muze-
ul Național de Istorie a României (dr. 
Florin Șerbănescu) şi profesori de isto-
rie din colegiu: Nicolae Bârdeanu, Vi-
orica Popa, Mihaela Coldea, Ecaterina 
Petchi-Director.

Tot de istorie ține și faptul că în 
1990, fondul muzeistic a fost predat în 
custodie la Muzeul Național de Isto-
rie și, ulterior, în urma avizării de ca-
tre Direcția Generală a Patrimoniului 
cultural-național, acest fond a fost re-
stituit integral Colegiului în anul 2008.

  Scurt istoric al colectiei muzeale din 
Colegiul National Matei Basarab 

1859 - 2015
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Într-o etapă ulterioară fondul mu-
zeistic al Colegiului Național “Matei 
Basarab” a fost supus, potrivit regle-
mentărilor în vigoare, unui proces de 
restaurare a pieselor de patrimoniu 
deteriorate (tablouri, icoane, cerami-
că, arme, fotografii ) cu ajutorul unor 
specialiști de la Muzeul de Istorie al 
Municipiului București, cu finanţare din 
fondurile Asociației Părinți-Profesori 
din Colegiu.

Cu prilejul consolidării și restaurării 
clădirilor s-a alocat un generos spațiu, 
în vederea expunerii muzeistice a valo-
rosului fond documentar. În funcție de 
obiectele ce trebuiau expuse, s-au pro-
curat și materialele expoziţionale nece-
sare: vitrine, simeze, panouri, suporturi 
metalice şi plastice etc.

Totodată, s-a asigurat ambientul 
specific muzeului: spoturi electrice, 
aparatură necesară măsurării umidității, 
precum și cele contra incendiilor etc, 
astfel încât să se asigure toate condițiile 
necesare funcționării în bune condiții 
a funcțiilor muzeului în vederea înde-
plinirii rolului fundamental al acestei 
instituții pentru evocarea și cunoașterea 
istoriei de către generațiile de elevi ai 
școlii.

Proiectul de realizare a punctului 
muzeal al Colegiului Național “Matei 

Basarab” a căpătat contur și, mai apoi, 
împlinire cu sprijinul unor importante 
instituții din capitală și din țară: Cole-
giului Naţional “Matei Basarab” – direc-
tor Daniela  Elisabeta Popa, inițiatorul 
proiectului în anul 2005; director Teofil 
Vultur în anul 2009, Ministerul Cultu-
rii și Cultelor – Direcția muzee colecții, 
Muzeul Național de Istorie a Romani-
ei, Muzeul de Istorie al Municipiului 
București, Uniunea Artiștilor plastici, 
S.C. Madvem SRL- Buzau, precum și al 
unor profesionişti în domeniu: Aurelia 
Lazăr, Șerban Constantinescu, Paula Er-
han, Nicolae Catrina, Rodica Antonescu, 
Grigore Mihnea, Constantin Mardale, 
Vasile Manole, Cristian Bungiu, Ionela 
Fotea şi Mihaela Ciobanu.

Inaugurat 16 noiembrie 2010, ziua 
Sf. Matei – patronul spiritual al școlii, 
cu prilejul aniversării a 150 ani de ates-
tare documentară și îmbogățit mai apoi 
cu piese restaurate, punctul muzeal al 
Colegiului Național "Matei Basarab", 
deschide  adevărate file de istorie, pe 
parcursul a cinci încăperi destinate ex-
punerii colecțiilor: mobilier, tablouri, 
monede și carte veche, albume si foto-
grafii, obiecte ce țin de tradiții din spa-
ţiul românesc.      

P r o F .  a u r e l i a  M i h a e l a  c o l d e a            

Youth FORUM
În data de 27.09.2015, la Hotel Ibis, 

Bucureşti, Colegiul Naţional "Matei 
Basarab" a participat la a paisprezecea 
conferinţă ISPCAN (Internaţional Soci-
ety for the Prevention of Child Abuse 
and Neglect) care, pentru prima dată, 
a fost organizată la Bucureşti. Aşa cum 
îi spune numele, ISPCAN se ocupă de 
prevenirea abuzului şi neglijării asupra 
copiilor şi, tocmai de aceea, au par-

ticipat la conferinţă reprezentanţi ai 
mai multor asociaţii ce vor să combată 
problema aceasta. 

Comitetul Youth Forum a fost re-
prezentat de: Prof. Dr. Tolga Dagli – 
Co-Chair, Turkey, Irina V. Ciotir– Co-
Chair, Romania, iar parteneri în proiect 
au fost: Ministerul Muncii şi Agenţia 
Naţională pentru protecţia copilu-
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lui şi pentru adopţii, Consiliul Naţio-
nal al elevilor, UNICEF, The National 
Youth Forum, World Vision Romania, 
SOS Kinderdorf, CONCORDIA, APDD 
- Agenda 21, Motivation Foundation, 
Promenada Mall, NEPI. 

La această conferinţă am avut oca-
zia să particip, împreună cu colegul 
meu, Brîncuş Bogdan Yan şi, sub co-
ordonarea prof. Florentina Cristea, am 
prezentat principalele proiecte antivi-
olenţă derulate în şcoală: "Stop abuzu-
lui domestic", "Toţi împotriva violen-
ţei", "Îmi e teamă de...", "Prevenirea şi 
combaterea violenţei în şcoli".

În cadrul acestei conferinţe, am 
avut prilejiul să cunosc mulţi elevi din 
Consiliul Naţional al Elevilor, dar şi 
nişte tinere studente de la Facultatea 
de Medicină din Istanbul, cu toţii fiind 
preocupaţi de aceeaşi temă. Din punc-

tul meu de vedere, cel mai important 
aspect evidenţiat de ele a fost fatul că 
zgâlţâirea copiilor mici, făcută cu in-
tenţii bune sau mai puţin bune, poate 
duce la nişte consecinţe destul de gra-
ve (retard mintal, pierderea vederii), 
respectiv la "Sindromul copilului zgâl-
ţâit/scuturat".

Discuţia a durat mai multe ore, 
timp în care toţi dintre cei prezenţi ne-
am informat în legătură cu o problemă 
tot mai des întâlnită, violenţa asupra 
copiilor, care se manifestă sub diver-
se forme şi din multiple cauze. Spre 
exemplu, Ioana este o fată din Cluj. Ea 
are o poveste de viaţă impresionantă. 
S-a născut cu nişte probleme de sănă-
tate, având dificultăţi în deplasare. Co-
lectivul din care face parte o judecă tot 
timpul, afirmând lucruri urâte despre 
ea. Motivul pentru care Ioana este ne-
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voită să suporte acest tratament este 
faptul că a cerut domnului director al 
liceului în care învaţă să mute clasa la 
parter. Cererea i-a fost îndeplinită, dar 
colegii săi au crezut că este privilegi-
ată. Ea este foarte afectată de situa-
ţia creată şi acest lucru i-a împiedicat 
dezvoltarea stimei de sine şi a încrede-
rii în forţele proprii. Prin urmare, vio-
lenţa este un factor principal în împie-
dicarea dezvoltării psihice armonioase 
şi trebuie să gândim de mai multe ori 
înainte de a lovi pe cineva cu pumnul 
său cu vorbele, pentru că repercusiu-
nile pot fi grave.

La conferinţă, am avut ocazia să 
împărtăşim experienţa noatră şi să 
dezbatem pe tema prevenirii şi com-
baterii violenţei. Am participat la work-
shopuri pe teme ca: bulling-ul, violen-
ţa domestic, abuzul asupra copiilor în 
şcoli, abuzul în mediul online. În final, 
am  trimis mesajul nostru autorităţilor, 
mass-mediei, societăţii civile, familii-
lor şi întregii comunităţi cu scopul de 
a preveni abuzul şi neglijarea copiilor.

a l e x a n d r a  G l o n ţ
c l a S a  a  x - a  G

 DELF-ul Școlar
o altenatiVă pragmatică la eXamenul De 

competenȚe lingVistice
Așa cum știm, examenul de 

competențe lingvistice într-o limbă de 
circulație internațională face parte în 
mod obligatoriu din probele examenu-
lui de bacalaureat, deocamdată la una 
singură dintre cele două limbi studiate, 
dar existând proiectul de a-l introdu-
ce și pentru cea de-a doua. Nu toată 
lumea știe însă că structura actuală a 
acestui examen este inspirată din reco-
mandările Cadrului European Comun 
de Referință pentru Limbi, document 
adoptat de Consiliul Europei în 2001, 
ce definește diferitele niveluri de stă-
pânire a unei limbi străine, în funcție de 
cinci domenii de competență. Această 
scară de evaluare este independentă de 
organismul evaluator și aplicabilă ori-
cărei limbi, ceea ce face ca evaluarea să 
fie unitară la nivel european. Documen-
tul stabilește șase niveluri de referință: 

A1- introductiv, A2- intermediar, B1- de 
bază, B2- independent, C1- autonom si 
C2- stăpânire. La sfârșitul studiilor lice-
ale elevii pot atinge ca nivel maxim B2.

Pe lângă acest examen, care își pro-
pune să alinieze învățământul româ-
nesc la rigorile celui european, în Ro-
mânia funcționează încă din 1992, sub 
egida Institutului francez, examenele 
de obținere a certificatelor DELF/DALF 
(Diplômed’études en langue française/ 
Diplôme approfondi de langue françai-
se), diplome internaționale care atestă 
nivelul cunoștințelor de limba franceză.

Structura este aproape identică în 
cazul celor două examene: sunt verifi-
cate toate cele cinci competențe pre-
zente în Cadrul European Comun de 
Referință pentru Limbi (înțelegerea 
unui text scris/audiat, producerea de 
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mesaje scrise/orale, interacțiunea în 
cadrul unui schimb verbal). Principala 
diferență constă în aceea că, în cazul 
DELF/DALF, candidatul trebuie să op-
teze încă de la înscriere pentru nivelul 
pentru care dorește să fie examinat. De 
fapt, proba de competențe lingvistice 
de la bacalaureat este un hibrid, care 
ierarhizează mai degrabă pornind de 
la un criteriu cantitativ și nu de la unul 
calitativ (elevii trebuie să răspundă la 
un număr cât mai mare de întrebări, 
respectiv să producă două texte scrise, 
dacă doresc să obțină un calificativ mai 
bun).

Examenele de DELF/DALF au avan-
tajul de a fi însoțite de diplome recu-
noscute internațional, conferite de Sta-
tul francez. Aceste diplome sunt valabile 
pe viață și permit continuarea studiilor 
într-o țară francofonă. De asemenea, 
certificatul DELF/DALF permite o mobi-
litate superioară pe piața muncii, care, 

în contextul socio-economic actual, re-
prezintă un avantaj pentru orice tânăr 
aflat la început de carieră.

Examenele pentru obținerea certi-
ficatelor lingvistice sunt organizate în 
cinci sesiuni pe parcursul anului, în fe-
bruarie, martie, mai, iunie și decembrie, 
și se adresează atât adulților, cât si ele-
vilor, începând cu ciclul primar.

În ultimii ani, a crescut și în școala 
noastră interesul elevilor pentru 
obținerea atestatelor de limbă france-
ză, cu atât mai mult cu cât mulți dintre 
absolvenții liceului intenționează să-și 
continue studiile în străinătate. Catedra 
de limba franceză propune constant 
ore de pregătire pentru DELF și are în 
vedere organizarea, în acest an școlar, 
a unei simulări a examenului în școală, 
în colaborare cu IFB.

P r o F .  i r i n a  l e M n e a n
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Poeziile de mai jos fac parte dintr-un proiect  semestrial numit "Cufărul cu 
poezii",  pe care elevii de la  clasa de filologie a XI-a F l-au realizat anul şcolar 
trecut. 

Scopul acestui proiect era să îi familiarizeze pe copii cu anumite specii de 
poezie cu forma fixă (poezie haiku şi tanka, rubaiat, poezie vizuală/concretă) şi 
autori mai puţin cunoscuţi sau studiaţi (Omar Khayyam, Pablo Neruda, Rabin-
dranath Tagore, Shiki Masaoka,  Kyosi Takahama).

Elevii au avut de citit poezii scrise de aceşti poeţi, de tradus câteva poezii 
şi de scris, după modelul dat, poezii vizuale sau haiku. Acestea sunt  câteva 
dintre rezultate.

    Acrostih
Leise säuselt der Wind

Immer höre ich deinen Schritt
Eben füll ich deinen Tritt

Bei  der nächtlichen Stille
Einsam zirpt eine Grille
Nun beginnt die Idylle.

ibrion teodora 11 F

Leise sprechen sie
I m Park.  

Es ist kalt.
Bald kommt Regen.

Es wird dunkel.
Niemand stört sie. 

Haiku
Grün-langer Grashalm

im warmen Sonnenschein
 im weiten Feld wächst.

Am Meeresstrand-Vögel
die rosaroten Flamingos

flüstern Liebesnoten.

Poezie concretă
In meinen Träumen bist du

In meinem Leben bist du
Mein Leben bist du

Mein bist du.
 Nur du.

 Du.

F u l e a  a d r i a n a  1 1  F

Cufărul cu poezii
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ceva
ceva

îţi potopeşte-n 

fire,

cultura mea 

carnală!

te surpi 

vădit, 

nenorocire,

te prăvăleşti 

banală.

ceva

îţi sapă-n 

utopie

lumini de 

încordare.

te mistuie 

mocnit, 

iubire!

altar de 

mahalale.

ceva

îţi pângăreşte-n 

silă,

ceva ce te 

dezbracă.

te pierzi 

necontenit, 

copilă...

mai ia ceva 

şi pleacă!

Paparudă
Ai încifrat odată ploaia

în gleznele-ţi nervoase,

aproximând fără cusururi,

şi socotind pe-un deget

un număr mai iraţional

decât în sine existenţa;

unul, astfel, contrar raţiunii,

şi totuşi identic în modul.

Un codice de necuprins,

menit să-ţi fie caloian,

de care ai să te slujeşti,

negreşit, cu primul dans.
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Paparudă, fibula îţi e acum 

ploaie,

iar eu tocmai ce nu-mi amintesc 

să fiu 

umbrelă.

Condamnări
Căptuşit aşa, între-amor şi refrene,

supun două note, vorbind în trompetă.

Murdară de buze, ori ruj ieftin, 
poate,

plămânii-mi refuză să sufle prin ea.

Nimic din vreo ploaie, o ploaie 
măruntă,

nu-mi udă desişul de fire de păr

şi seceta-i crudă şi nesăbuită.

Şi iată-mă jalnic, cum cânt obligat.

Ei bine, nici ceasul, de timp nu se 
teme,

cum nici idioţii, de ceas nu au grijă.

Eu, însă mă scurg şi rămân între zile,

de dor, de durere, de cântec şi mor.

Sunt, mamă, sunt proaspăt, sunt zi 
din gerar.

Te uită cum strofe mă cară prin 
patimi.

Nici loc nu-mi pricep, nici rost nu mai 
prind,

de vine sorocul să fiu viu la loc.

Liman nu mai aflu şi până la urmă

chiar şahul cunoaşte şi regi ce 
abdică,

Eu caut lihnit să îngân imnuri albe,

ca până în luna ce vin dirijorii.

a l e x a n d r u  b o G d a n  b i ţ u n ă
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Nicolas de Chamfort, scriitor fran-
cez din perioada Marii Revoluţii, cu-
noscut pentru criticile sale la adresa 
moravurilor societăţii franceze, afir-
ma: “E un lucru bun să râzi din orice, 
şi dacă un pai poate să gâdile un om, 
atunci [acesta] este un instrument al 
fericirii [….] Cea mai pierdută zi este 
cea în care n-ai râs!”

Deseori, prin temele studiate şi na-
tura lor, lecţia de istorie este rigidă, 
fiind dominată de încrâncenare, ten-
siune şi patos. Zâmbetul n-ar trebui 
să lipsească din orice moment didac-
tic şi asta pentru că lecţia de istorie 
trebuie să atragă, să apropie elevul 
de faptele descrise. Profesorul îmbi-
nă măiestria didactică (deseori dusă în 
exces cu discursul magistral, sobru şi 
...inteligent!) cu emoţia şi, de ce nu, cu 
“arta de a crea destindere” prin zâm-
bet. Sunt convins că a câştiga un zâm-
bet şi a descreţi frunţile elevilor noştri 
nu e un simplu act de binedispunere, 
ci e un demers care depăşeşte frontie-
rele psihologice, care “sparge gheaţa” 
imaginarului istoric. Mentalul colectiv 
al românului înregistrează (de multe 
ori!) o imagine prea sobră, ba chiar 
înfricoșătoare, asupra unor persona-
je studiate în manualele şcolare. Rolul 
unei anecdote istorice, a unei epigra-
me cu tâlc, a unei vorbe “de duh” etc 
este acela de a coborî personajele de 
pe soclul statuilor, de a le înţelege în 
complexitatea lor, de a le aduce în via-
ţa obişnuită şi, câteodată, de a le apro-
pia de realitatea faptelor petrecute şi 
de adevărul istoric. 

Încerc să redau, într-o manieră ac-
cesibilă tuturor, o imagine mai puțin 
cunoscută a unor personaje istorice. 
M-am oprit, pentru început, asupra 
celor care au condus. Suveranii – căci 
despre ei este vorba - indiferent că 
sunt oamenii de stat, miniştri sau con-
ducătorii de orice fel de-a lungul isto-
riei, sunt extrem de spirituali în cuge-
tări şi în faptele lor (altele decât cele 
descrise în manuale). Vom vedea în 
exemplele următoare.

În Antichitate, monarhii erau foar-
te convinşi de misiunea lor divină şi 
făceau tot posibilul pentru a-i convin-
ge şi pe cei din jur de acest lucru. O 
excepţie interesantă poate fi cea a îm-
păratului roman Titus Flavius Vespasi-
anus, urcat pe tron după moartea ta-
tălui său în anul 79, şi despre care s-a 
spus că a fost cel mai fericit împărat 
roman. Având darul de a imita perfect 
scrisul oricui, acesta a reflectat tare 
haios situaţia sa: „De fapt, visul meu 
a fost să ajung un falsificator celebru, 
dar a trebuit să mă mulţumesc să fiu 
doar împărat!”

Evul Mediu este dominat, în ge-
neral, de închistare, suferinţă şi mul-
tă tristeţe. În această epocă, râsul era 
considerat de că¬tre biserică “un fel de 
păcat” dar, cu toată sobrietate impusă, 
personajele pline de spiritualitate n-au 
lipsit după cum vom vedea.

După bătălia de la Ankara(1402), 
celebrul sultan Baiazid I (1380-1402) 
a fost învins, capturat şi adus în faţa 
învingătorului său, conducătorul mon-
gol Timur-Lenk (sau Timur cel Şchiop, 

Și istoria ne învață... 
să zâmbim! (i)
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1336-1405). Văzând că Baiazid nu are 
decât un ochi, acesta începu să râdă.

- Nu râde, Timur, de soarta mea. 
Află ca Alah e acela care împarte rega-
tele şi imperiile şi că mâine ţi se poate 
întâmpla același lucru care mi s-a în-
tâmplat mie astăzi.

- Ştiu, răspunse Timur-Lenk, că 
Alah este împărţitorul coroanelor. M-a 
ferit Cel de Sus să râd de nenorocirea 
ta. Dar gândul care mi-a venit, privin-
du-te, e că aceste sceptre şi coroane 
trebuie să însemne foarte puţin lucru 
în faţa lui Alah, de vreme ce le împarte 
unora ca noi, un chior ca tine şi unui 
şchiop ca mine!!

Frederic al II-lea, regele Prusiei 
(1740-1786), supranumit „Frederic cel 
Mare” a fost unul dintre cei mai im-
portanţi reprezentanţi ai absolutismu-
lui luminat. Pe timpul său, Prusia a de-
venit mare putere europeană, slăbind 
astfel influenţa Imperiului habsbur-
gic  asupra lumii germane. A fost atât 
de aplecat spre ideile luministe, încât 
modernismul său i-a permis să aibă, 
uneori, o abordare foarte deschisă în 
relațiile cu supuşii. Surprindem câteva 
ipostaze haioase în care „regele filo-
sof” este implicat.

Bufonul regelui Frederic al II-lea a 
fost implicat într-un complot împotri-
va acestuia. Adus în faţa lui, regele i-a 
spus:

– Pentru că ai fost un „nebun” bun, 
îţi dau voie să-ţi alegi singur moartea!

– De bătrâneţe, Majestate, a răs-
puns fără ezitare bufonul!!!

Vizitiul lui Frederic al II-lea îşi răs-
turnă odată stăpânul într-un șanţ, iar 
acesta se supără tare pe neatenţia su-
pusului său.

– Eiii, zise vizitiul, e o nenorocire 

ce-am făcut, dar oare Majestatea Voas-
tră n-a pierdut niciodată o bătălie?

Regele a fost surprins de acest răs-
puns şi s-a amuzat teribil.

Încheiem prima parte a prezen-
tărilor istorice surprinzătoare despre 
conducători şi oamenii de stat cu Win-
ston Churchill, prim-ministru britanic 
în două rânduri (1940-1945 şi 1951-
1955), unul dintre cei mai spirituali oa-
meni de stat din istorie. Cel care a spus 
că „democraţia este un sistem poli-
tic prost, însă cel mai bun dintre cele 
pe care omenirea le-a inventat până 
acum” e consemnat în istoria contem-
porană cu multe alte cugetări extrem 
de sugestive şi haioase.

Churchill, care în tinereţe era îm-
potriva mişcării feministe, a fost oprit 
pe stradă de o doamnă:

– Ascultă, domnule, dacă ai fi soţul 
meu, ţi-as da otravă!

– Şi dacă, prin absurd, dumneata ai 
fi soţia mea – i-a răspuns Churchill - aş 
lua-o cu plăcere!!

Spre sfârşitul vieţii, W. Churchill a 
fost intervievat de un ziarist, care l-a 
întrebat pe final:

– Mă întreb dacă vă pot lua un in-
terviu şi anul viitor...

– Nu văd de ce nu – i-a răspuns 
Churchill. Pari să fii un tânăr sănătos 
şi probabil o să supravieţuiești până 
atunci!!

P r o F .  n i c o l a e  i .  d i ță
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I. ARGUMENT
Elevii folosesc computerele şi me-

diile virtuale pentru distracţie şi comu-
nicare. Rolul şcolii şi ai celorlalţi factori 
implicaţi în educaţie este să diversifice 
în aşa fel conţinuturile, încât să facă 
posibilă folosirea tehnologiilor multi-
media şi a Internetului pentru a îmbu-
nătăţi calitatea învăţării.

Reflectând la realitatea prezenţei 
tot mai pregnante a noilor tehnologii 
la locul de muncă, în educaţie, în viaţa 
de zi cu zi, putem defini cunoştinţele 
din domeniul tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor ca ansamblul de de-
prinderi în sensul utilizării tehnologiei 
digitale, instrumentelor de comunica-
ţie şi/ sau reţelelor, cu scopul acce-
sării, mangementului, integrării, eva-
luării şi creării informaţiei. Definirea 

acestor cinci componente sugerează 
un ansamblu complex de competenţe 
pentru: colectarea, clasificarea, înter-
pretarea şi compararea, emiterea de 
judecăţi despre calitatea relevanţa şi 
eficienţa informaţiei, generarea, adap-
tarea, aplicarea şi inventarea  informa-
ţiei.

Dezvoltarea acestor componen-
te va avea un rol fundamental în îm-
bunătăţirea modului în care  învăţăm, 
trăim şi lucrăm. ELearning poate fi 
considerat un proces social, care fa-
cilitează interacţiunea şi comunicarea 
între oameni, între aceştia şi instituţie, 
implică schimburi inter-instituţionale, 
îi solicită şi îi motivează în acelaşi timp 
pe profesori să se pregătească pentru 
această alternativă, în cadrul procesu-
lui de predare – învăţare. Tehnologia 

Utilizarea Tehnologiei Informației și 
Comunicațiilor în  LECȚIE 

oportunităȚi pentru înVăȚare  interactiVă
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eLearning acoperă o plajă foarte vari-
ată de medii de învăţare, care combină 
textul, imagini, sunete, prezentate prin 
modalităţi diverse: pe Web, pe CD-
ROM, înregistrări audio.

World Wide Web-ul reprezintă o 
uriaşă resursă pentru educaţie, adu-
când problemele vieţii reale în şcoa-
lă, permiţând deopotrivă informarea 
elevilor şi formarea priceperilor lor în 
domeniul tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor. 

Învăţarea pe Web, în şcoală, poa-
te deveni o unealtă foarte atractivă, 
înlăturând plictiseala şi refuzul elevi-
lor în faţa unor sarcini de lucru destul 
de complicate şi plasate în tipare bine 
stabilite de programă, manual, care de 
multe ori, sunt depăşite de noile achi-
ziţii în domeniile specifice la care ne 
raportăm. Ea implică însă o serie de 
incertitudini: insuficienta pregătire în 
utilizarea computerului, bariera ling-
vistică, conţinuturi ce trebuie adapta-
te la curriculum, investiţie în timp din 
partea profesorilor pentru formare su-
plimentară, în special în domeniul teh-
nologiei informaţiei şi comunicaţiilor, 
incompatibilitate, din punct de vedere 
pedagogic, cu cerinţele şcolii tradiţio-
nale.  

Alături de Web, televiziunea şi ra-
dioul oferă oportunităţi pentru învăţa-
re informală, interactivă, prin: emisiuni 
cu caracter ştiinţific şi cultural, campa-
nii cu caracter comunitar, concursuri... 

Utilizarea mijloacelor audio-video, 
a softului specific disciplinelor, a Inter-
netului permite pătrunderea vieţii re-
ale în sala de clasă prin experimente, 
echipamente, ilustrare a unor fenome-
ne imposibil de reprodus în laborator, 
a unor studii de caz… 

Pentru a nu eşua în eforturile de 
transformare a şcolii si a pedagogiei 
cu ajutorul tehnologiilor "valului In-

ternet", sistemul managerial al aces-
teia trebuie să realizeze că integrarea 
noilor tehnologii determină nu numai 
o provocare financiară şi tehnologică, 
dar mai ales o provocare pedagogică, 
organizaţională şi umană. 

II. UTILIZAREA TEHNOLOGIEI 
INFORMAŢIEI ŞI 

COMUNICAŢIILOR ÎN  LECŢIE
Introducerea Tehnologiei Informa-

ţiei şi Comunicaţiilor în lecţie se poa-
te face în diferite etape ale acesteia şi 
printr-o paletă foarte largă de activi-
tăţi de predare – învăţare.  Anumite 
tipuri de activităţi permit interacţia di-
rectă a elevului cu computerul pentru 
a identifica elementele caracteristice 
unui obiect, pentru a studia un obiect/ 
fenomen prin recurgerea la model – cu 
schimbarea parametrilor acestuia, în 
vederea observării efectelor.   

Utilizarea modelelor permite simu-
larea vieţii reale, având însă obiecti-
ve de tip cognitiv sau atitudinal. Mo-
delarea şi realizarea experimentelor 
impune completarea TRUSEI de fizi-
că, chimie, biologie, geografie…. cu 3 
componente:

A. Una necesară studiului pe mo-
del, care include softul necesar simu-
lării  şi permite:

• vizualizarea modului de compor-
tare a modelului în condiţii impuse de 
utilizator;

• vizualizarea, în scurt timp, a mai 
multe cazuri particulare, de interes 
pentru tema propusă;

• simularea unor experimente ce 
nu pot fi vizualizate într-un laborator 
şcolar.

Simularea fenomenelor prezintă 
o serie de avantaje pentru învăţare, 
completând studiul pe text şi demon-
straţiile oferite de oportunităţile prac-
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tice ale lumii reale.
B. A doua include sistemele şi sof-

tul pentru achiziţia computerizată a 
datelor experimentale, extinderea tru-
sei de laborator cu o astfel de compo-
nentă fiind justificată prin: 

• instrumentaţia virtuală, care 
poate fi uşor transformată prin 
programare;

• creşte mult precizia măsurăto-
rii;

•  se oferă elevilor posibilitatea să 
se acomodeze cu utilizarea de 
noi tehnici de măsurare şi con-
trol;

C. A treia componentă include 
softul pentru prelucrarea datelor ex-
perimentale.

Utilizarea tehnologiei informaţi-
ei şi comunicaţiilor are ca principal 
obiectiv creşterea eficienţei activităţi-
lor de învăţare prin suportul oferit la:

• Modelarea unor fenomene şi a 
funcţionării unor aparate. În toate ca-
zurile posibile, fenomenele şi apara-
tele vor fi mai întâi prezentate în la-
borator sau studiate prin observaţii 
directe în natură, respectiv în practică;

• Realizarea de experimente în la-
boratorul virtual care constituie resur-
să alternativă sau complementară în 
studiul experimental a unor fenomene 
fizice. 

• Prelucrarea datelor experimen-
tale prin utilizarea unor programe 
adecvate de calculator - elevii învaţă 
să îşi exerseze competenţele din do-
meniul tehnologiei informaţiei şi co-
municaţiilor în situaţii variate;

Tehnologia informaţiei şi comu-
nicaţiilor pune la dispoziţia elevilor o 
diversitate de modalităţi concrete în 
sprijinul dezvoltării competenţelor de 
comunicare şi de studiu individual în 

contextul disciplinei. În funcţie de re-
sursele existente, profesorii trebuie să 
îi încurajeze pe elevi să facă apel la o 
varietate cât mai bogată de surse de 
informaţii, incluzând Internetul, enci-
clopediile multimedia şi documentaţi-
ile în format electronic. 

III. CONCLUZII
Integrarea Noilor Tehnologii ale 

Informaţiei si Comunicaţiei în siste-
mele educative din ţările dezvoltate 
constituie una dintre cele mai impor-
tante schimbări survenite în educaţie 
în ultimele decenii. Rapoartele orga-
nismelor Uniunii Europene privind 
educaţia şi formarea propun o serie 
de ţinte strategice pentru dezvoltarea 
acestor domenii în condiţiile globali-
zării şi a unei societăţi bazate pe cu-
noaştere.  Este recomandabil însă ca 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiei 
să reprezinte un catalizator al schim-
bărilor în învăţământ, permiţând com-
binarea noilor instrumente, de preda-
re – învăţare, cu cele tradiţionale.

Asigurarea competitivităţii, în con-
diţiile unui sistem educaţional dina-
mic, impune şcolii o viziune pe termen 
lung privind implementarea eLearning 
şi a noilor tehnologii ale informaţiei şi 
comunicaţiei în predare – învăţare şi 
formare.

Integrarea noilor tehnologii ale 
informaţiei şi comunicaţiei în şcoală 
cere o analiză a obiectivelor vizate nu 
numai sub aspectul tehnologic (echi-
pament, soft, cablare, suport tehnic, 
renovări fizice necesare etc.). Aceasta 
trebuie să aibă în vedere şi aspectul 
organizaţional (modificarea sarcinilor, 
deplasarea resurselor, dezvoltarea de 
noi proceduri administrative etc.), as-
pectul formării oferite viitorilor utili-
zatori, aspectul informaţiei difuzate în 
mediu privind schimbările viitoare şi 
aspectul etic.
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Se recomandă crearea unui sistem 
de control al performanţei şi al pro-
gresului în atingerea scopurilor unui 
proiect de integrare a noilor tehnolo-
gii ale informaţiei şi comunicaţiei, pe 
toată durata acestuia. Mai multe vari-
abile pot fi evaluate: evoluţia nivelului 
de preocupare şi a nivelului de utilizare 
a inovaţiei, timpul de utilizare, reacţia 
subsistemelor (elevii) şi a sistemelor 
înconjurătoare (părinţi, autorităţi şco-
lare etc.), noile competenţe dezvolta-
te la utilizatori, schimbările în sarcinile 
utilizatorilor, atitudinile faţă de tehno-
logie şi faţă de sarcini, impactul orga-
nizaţional.

     Suportul şi angajamentul activ 
al părinţilor se numără printre factorii 
favorizanţi ai succesului unui proiect 
de inovare în mediul şcolar. Stabilirea 
unui parteneriat cu organisme publice, 
echipe de cercetare sau cu firme priva-
te poate să aibă natură diferită: echi-
pament, soft, formare, expertiză. 

Este foarte important ca elevii şi 
profesorii să înţeleagă că integrarea în 
curriculum a cunoştinţelor şi deprin-
derilor necesare utilizării noilor teh-
nologii ale informaţiei şi comunicaţiei 
oferă beneficii în ambele sensuri: exer-
sarea abilităţilor de utilizare a noilor 
tehnologii în contexte variate şi lărgi-
rea gamei de competenţe în ariile cur-
riculare  abordate, competenţe ce vor 
putea fi exersate mai târziu, prin ale-
gerea unei meserii sau în viaţa de zi 
cu zi. Iniţiativa eLearning va trebui să 
contribuie nu numai la realizarea unui 
nou tip de lecţie, dar şi la schimbarea 
relaţiei între profesori, respectiv, pro-
fesor – elev.

Lucrul şi predarea în echipă sunt 
impuse de utilizarea noilor tehnolo-
gii informatice. Sunt necesare eforturi 
speciale pentru proiectarea lecţiilor 
prin: alegerea softului specific, folosi-
rea mediilor de învăţare virtuale, acce-

sarea Internetului sau a reţelelor Intra-
net.

O oportunitate o constituie şi re-
ţelele de comunicare între şcoli care 
pun la dispoziţia profesorilor sau chiar 
a elevilor, materiale referitoare la su-
biecte din curriculum, metode, mijloa-
ce didactice, cu caracter interactiv, pe 
suport multimedia. 

Asigurarea calităţii în educaţie, în 
condiţiile mobilităţii profesionale şi 
geografice a indivizilor, pe parcursul 
întregii vieţi, impune deschiderea şco-
lii către alţi factori interesaţi, din soci-
etate, la nivel local, naţional sau chiar 
internaţional, de evoluţia acestui do-
meniu. 

P r o F .   P o Pa  d a n i e l a  e l i S a b e ta
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Fighting Dragons
Fighting dragons is hard,

It’s difficult to even get them 
scarred.

Great thing is to defeat them,

Hunting all of ‘em!

To come back victorious,

It being very mysterious.

None of the dragons should 
remain,

Going to the pit never again.

Dragons are creatures that

Reach the sky you’re looking 
at,

As you glance at it.

Going to the dragon’s pit,

On your way to victory.

None shall stand in your way,

So that dragons will 
disappear in that day.

d r ă G a n  M i h a i ,  c l a S a  a  i x - a  b

Fighting Dragons
Fighting through the night                            

In the dark, deep forest,

Girls and boys in armours

Hunting for the dragons,

Till the down appears

In the shiny sky

Not a sign of dragon

Getting through the night.

Dragons, small and big

Running in the darkness

Asked just for some mercy

Going to the caves,

Only to find out .

Nobody was there

Saving their heads.

 c o j o c a r i u  P a o l a  r o b e r ta ,  c l S  a  i x - a  b

Fighting dragons
Fighting dragons

In the air,

Growing fears

Hunting wind

Threatening the peaceful 
land

Inured hopes,

Neglected demons

Getting back the hopeless 
time.

Dark is near, still to come,

Rising shadow comes so fast

Average people cannot last,

Gone are heroes

Old the Earth
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Newest Godness

Spells a curse.

M i r c e a  t u d o r - c l S  a  i x a  b
                                           

Forward
Forward is always better

I don’t care if it hurts

Going back and forth

Heals absolutely nothing

Taking the shot might get you 
killed

It never matters

Nothing’s like the honor

Going always forward.

Don’t look around

Rapidity is the key around 
here

A gun you can hire

Going always forward

One shoot ,one kill

Never miss your kill

Stop if you are the kill. 

c o n S ta n t i n  c r i S t i a n ,  c l a S a  a  i x - a  b

Glowing Arrows
From the darkest kingdom, 

hidden in the world,

Inside the deepest forest, 
holding up his sword

Going through muddy ground 
to get to dragon's cave

He's gonna make it loyal, or 
put it in a grave.

The bravest Prince is coming, 
to save his beloved people,

Into the fog at night, they're 
scared and they shiver

Nothing was left behind when 
it blew out the fire,

Girls and boys were screaming 
at midnight in the tower.

Dragon's wings were up, 
flying in the sky,

Roaring and roaring, the 
people thought they'll die

Angry and bloodthirsted, the 
dragon burns the farm

Glowing arrows make it feel 
afraid but still rough.

On his spiky back, the Prince 
jumps and wraps

Nothing but a lot of chains, 
that will keep it away

Stuck into a cage.

d r a G u S i n  M a d a l i n a ,  c l a S a  a  i x - a  b

P r o F .  c o o r d o n at o r : 
d o S P i n e S c u  M o n i c a
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