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“Societatea de mâine va fi oglinda şcolii de azi”

MANAGEMENTULUI PROCESULUI DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT

 LA LICEUL TEORETIC PECIU NOU

                                                   -DIRECTOR Prof. Cobrac Marioara

 Devenit prioritate naţională, învăţământul românesc traversează un proces de reformă care urmăreşte 

să-i pregătească pentru viaţă pe educabili. În contextul european de azi, pregătirea pentru viaţă are în 

vedere atât nevoile informaţionale, cât şi pe cele sociale. Conştienţi fiind că societatea de mâine va fi 

rezultatul acţiunii şcolii de azi, dorim sa creăm o “generaţie de elevi europeni”, în sensul de cetăţeni activi, 

responsabili, toleranţi, demni, implicaţi şi capabili să identifice, să analizeze şi să rezolve probleme.

   În toate demersurile noastre, care au finalitate educativă, vom considera elevul partener şi subiect  

al educaţiei. Succesul nostru va fi întărit şi prin construirea unui mediu şi a unei atitudini prietenoase, de 

colaborare, cu părinţii, în calitatea lor de resurse educaţionale.

   Dorim ca activitatea noastră să satisfacă nevoile, aşteptările, aspiraţiile elevilor şi ale părinţilor, 

aspiraţiile de împlinire profesională ale educatorilor, nevoile şi exigenţele valorice ale societăţii.

Într-o ierarhie a valorilor instituţionale din învăţământul preuniversitar timișean, Liceul Teoretic Peciu 

Nou ocupă un loc binemeritat, bucurându-se de prestigiu în comunitatea locală. De aceea Liceul Teoretic 

Peciu Nou își propune:

●   Să ducă mai departe tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogăţind zestrea realizărilor şi 

stimulând activităţile de performanţă. 

● Să asigure accesul egal şi sporit la educaţie şi să contribuie la creşterea calităţii în educaţie.            

●   Să asigure dezvoltarea personală a elevilor în scopul integrării active în societate şi a adaptării 

flexibile la schimbare.

●   Să transforme educaţia în resursă de bază a modernizării.
● Să formeze o cultură civică minimală.



Ne bazăm în demersul nostru de concepere al unui PDI specific pentru Liceul Teoretic Peciu 

Nou , pe legislaţia în vigoare, pe Planul managerial pentru anul școlar 2010-2011 al 

Inspectoratului Școlar Județean Timiș, precum și pe evaluările proprii în ceea ce priveşte 

situaţia în care se află acum liceul nostru.

Corecturile în organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice curente, măsurile de 

normalizare a atmosferei de lucru colegial precum şi alte intenţii de îmbunătăţire a vieţii 

şcolare şi a randamentului şcolar, le prezentăm separate într-un plan managerial de acţiune. 

Avem de-a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. Apetenţa pentru  studiu nu 

mai poate fi dictată sau prescrisă; ea poate emana numai de la convingeri proprii şi prin motivaţii 

situaţionale. Perspectiva propriei deveniri constituie resortul de bază al oricărei activităţi cognitive.

În mod deosebit învăţarea pe tot parcursul vieții (lifelong learning) trebuie abordată ca o necesitate obiectivă 

absolută impusă de apariţia unei economii bazate pe cunoaştere. Specializarea extremă şi perfecționarea 

continuă devine un factor determinant în crearea bunăstării bazată pe tehnologii performante. Dezvoltarea 

durabilă şi progresul general al omenirii pot fi susţinute numai de un sistem de educaţie performant şi 

flexibil.

  Progres înseamnă schimbare şi cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, dar şi 

disponibilitatea de a coopera. O viziune globală asupra tuturor activităţilor umane asigură stabilitatea în 

bunăstare şi stabilitate.

Şcoala poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge învăţământul obligatoriu învaţă pentru a 

răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a ști, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, 

invață pentru a trăi decent şi sigur în societate şi orice tip de comunitate.
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 Şcoala devine o premisă a incluziunii sociale active, în 

contextul globalizării tuturor domeniilor de activitate. Un 

spațiu european deschis al sistemului de învăţământ 

constituie un generator de avantaje, în condiţiile respectării 

diversităţii regionale, etnice, culturale. Avem deci nevoie de un 

sistem educativ care să stimuleze interculturalitatea, 

mobilitatea trans-europeana şi cooperarea la toate nivelurile.

  Un învățământ cu standarde ridicate de calitate, într-o 
şcoală de nivel european, iată dezideratul școlii în care îmi 
desfăşor activitatea
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I.Creații 
Literare

● Surrounded by walls-Robert  Viziteu

● The word of the unknown-Răzvan Vitca

● Poezie -Tanja Radin

● Între două lumi-Emma Gal

● Gunoaiele-prof.Ovidiu-Sergiu Dorobanțu
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         Once apon a time,when humans were living in harmony.At the time when there wasn’t anyone to 
harm or break the covenant of peace that Queen Arra and King Pellas made.Queen Arra was the one 
and only captain of all the seas,on the other hand King Pellas was the leader of the land.They 
promised peace and harmony for the rest of the eternity.Soon that was about to change.In the old 
library,in the castle of King Pellas,his brother Palus,was overwhelmed.He was mad and lost.The shine 
his eyes were giving,stopped.This is an old legend,no one lived to see and only heard.He opened the 
Book of Demons and tried to invoke, to incarnate evil,the only one that could break the peace,the one 
that sacrificed his family for power,the one that stole The Book of Revelation,the Testament of 
Solomon and Pandora’s Box.Acrisius the son of Lilith and Lucifer.Acrisius murdered his parents,he 
wanted revenge upon the Earth.Million of years ago Acrisius tried to make all humans,fairies,mystical 
creatures,gnomes,sirens to slave him.Queen Arra and King Pellas used their scepter’s magic to create 
something powerful and confident enough to banish Acrisius back into the Rings of Hell.They made a 
new creature in that time,A DRAGON.The dragon rose into the sky and spat out all the fire and magic 
it had towards Acrisius.,but he was umharmed.He didn’t had a scratch.Then with the last breath,the 
dragon gave up his soul to Acrisius in exchange for peace.Acrisius immediately accepted the offer and 
went back to his lower realm.Queen Arras and King Pellas scepters had no magic left.With no magic 
the realm was about to die.No more magic,no more fairies,no more sirens,no more gnomes.
To take revenge on his brother,Palus opened the book and at the same time opened the hell 
portal.Acrisius took his soul while whispering,”I was sure that someone fool like you would give me 
freedom.You failed again”.He ripped his soul and banished him in one of the multiple hell cells.
                With no power in their scepters and Acrisius on his way,everyone was desprerate.Queen 
Arra and King Pellas united their power for the last time.The two of them recited an ancient 
spell.”Sciatis nos terram ones defendat nos amant in cellula pellamus ipsi non possumus relinquere aut 
break.Amen”.( Our realm,our land,protect the ones we love and  banish ourselves in a cell we can't 
leave or break.Amen)
That’s how we were surrounded by walls.We were protected but lost.
         Many years after,I was given life.Queen Arra and King Pellas love was impossible so they 
needed a descendant.So they conceived me.Since I was born,I was kept secret.No one had to know 
that they had a child.I looked like a normal child in that time.Red cheeks,and black eyes,shiny blonde 
hair and energetic and disobedient behavior.Everyday I was training to fight with Acrisius.Slowly my 
parents hope died and with the hope,they too.I didn’t had anyone to cry in their arms.I was alone in a 
huge world surrounded by walls.I had to and choose to fight Acrisius one day.Until then I had to 
practice everyday spells.Not a single spell would work,so I gave up,but continued learning fighting 
skills and surviving skills.On my 16th birthday,I felt it was the time.Near our village ThornLands,it 
was situated Acrisius nest.At midnight I went out,took Arthurs Sword and Romphaia’s Book.I knew I 
couldn’t make a any spell work but you never know.Tied a huge rock to my rope and tried to climb the 
wall.It was huge,I continued.
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                    Surrounded by walls
                                                                               

                                                                               - Robert Viziteu,Clasa a VIII-a B
                                                  Coord. teacher Mihaela Cablea



I was so close to free everybody who gave up.After hours of climbing,I was above the clouds.I heard 
whispers. “Hey look a human” “Its impossiblie Pixie, we’ve never seen someone above the 
skies.”There were fairies.I’ve never seen some in my entire life but all the books I read we’re 
right.Fairies were small creatures,with transparent shiny wings.Pitched voices and a lovely 
personality.
   Hey human,they said.
   Well hello fellow fairies.I’ve been wondering how long do I have to force myself to get up there.
   Well sweetie,there’s a long way.We never saw a human being that high.You must be very brave.
   I am not considering myself brave but I have a kingdom to protect and a spell to lift.
   That must be an important job.We can help!
    I don’t know how you two could help me.
One of them begins to spin in a circle and scatter magic dust.The magic dust flows on me and I start 
to feel like I have no control over my body.I started flying!!The fairies grabbed my hands and led me 
to the top of the wall.
     I could never pay you for this.I don’t have any gold or food.I can’t reward you for helping me.
     You don’t have to reward or pay us.Acrisius keeps our sisters locked in cages.We believe in you to 
free everyone and our sisters.Good luck human!
Now that I was in the top of the wall I had to go down on the dead land.I looked better and saw a 
lake.If I won’t do this now,I won’t do it ever again.So I jumped.My luck is golden, I fell right into the 
lake.And I saw him.I saw Acrisius.I started to get angry,I couldn’t control my feelings and yelled at 
him.
     Hey you,demon.This is your last day before retirement.
So I run up to him,I drew my sword and tried to slay him.Before my sword could even touch his chest 
I heard.
     Hodie non indocti sunt in cordis.( not today fool).
I should’ve thought of that.He still has his magic powers.He used a spell on me to prison myself in 
one of his horrible cells.
I was sorrounded,with no hope.I promised my parents that one day imma save this world and I failed. 
The blood in my veins began to boil, my heart began to beat harder and harder.I could barely see 
anything.My eyes were blurred but in a different way.I felt confident and strong.I was trusting the 
power I’ve been born with.I took Romphaia’s book out of my bag and looked for a freedom spell.I 
couldn’t find an easy one so I had to recite one of the hardest speels Odin ever created.”Libera me 
hodie aut numquam” (Free me today or never).And it worked.I was free,I was outside the cell.And 
saw Acrisius again.This time I had to use my mind and think of a quick plan.
So I remembered,I was made of the last dragons’s tear.I’m powerful and strong enough to be a 
hero.”Quarum sacra fero invers” (invers the spell).He looked very confused but I knew what I had to 
do.The dragon sacrified his soul for peace but I can use my soul to give everyone their magic 
back.Then I look up to the sky.
Oh my Lord.The power I held isn’t enough to defeat the evil,but I, Isaac gave up my soul to my 
dearest friends and human beings.Give them my power and free the lost souls. I felt like that was my 
last moment on this Earth, the peasant that once was life, was given to souls and bodies that I am 
proud I met
. Save this land and be proud of yourself.
             As I said my soul was enough to kill Acrisius but it won’t end right here.this isn’t the end of 
our story.Until next time,believe more in yourself.And I lived hapily watching everyone be happy 
from the skies. 
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The world of the unknown

By Razvan Vîtcă,,Clasa a VIIII-a B

Coord. teacher Mihaela Cablea

 

    The action starts to take place in the 1800’s somewhere on the coast of Spain in a 
small  village where a teenage boy found an old book in his cellar.The book dates back 
to the 300’s and it’s written in lattin, a language that the boy didn’t know but he knew 
that one of his friends spoke it and he decides that he’ll show it to his friends so they 
can help.The next day when he showed the book to his friends one of them recognized 
the language and said that he will help.The boys were shocked when they heard that 
the book is about an island which holds a portal to other worlds that is located 
somewhere in the pacific ocean.

     They started working to make some money to buy a boat and the needed supplies 
for a long journey that they decided to make in the next summer.As the summer 
aprochead they started to manage the team that is made of six people.First Tom, the 
smartest in the group was in charge of the navigation,Matt was the one who cooked 
for the group ,The brothers Tail were in charge of the boat maintenance.Andrew was 
the one that was obtaining food like fishes,herbs or coconuts  when they were near 
an island,and Will was the one that builded stuff for the group like the water catchers 
that they had.With all that sorted out they began the journey.

    The first three days were easy but then in the fourth night they saw a pirate ship 
that was following them,luckily the boat that they had was quite small and they lost 
them easily, but sometime in the second week of their expedition they started losing 
hope,the boat was attack by a shark,a storm almost destroyed their boat and the 
hope that was left was very little but they decided to continue the journey because 
they didn’t do all that preparation and hard work for nothing.

    Suddenly in the middle of the night Tom started screaming,they all rushed out to 
see what happened and were very confused when they saw Tom so happy, until he 
told them that they founded the island.They all started partying until the morning when 
they decided that it was the time to explore the island.As they got to the island they 
realised that it was pretty big and it will takes days to find the portal but they weren’t 
worried because this journey took weeks and a few days that could not be compared 
to the time spent on the boat.Luckily they had Will who builded all the shelters in no 
time and Andrew ho brought the food.

    After some days Tom found the portal and signaled all his friends to come.With some 
courage they decided to go in,but it was a huge mistake.The portal that they went in was a one 
way portal which meant they couldn't come back through the same portal.Some people say 
that they are still looking for a way out.  



Poezie
-de Tanja Radin,Clasa a II-a A
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Între două lumi
-de Emma Gal, Clasa a V-a A
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         Elevii pot fi (destul de) ușor conștientizați de problema invaziei gunoaielor, de 
soluția reciclării selective și a refolosirii. Doar că lumea aceasta parcă nu vrea să își 
găsească puterea unității și să se ajute. Sunt atât de multe contradicții încât un 
pesimist (uneori sunt, recunosc) ar tinde să devină chiar persoana care aruncă 
nepăsător în tomberon orice deșeu ignorând complet reciclarea selectivă. Dacă mergi 
spre oricare localitate folosind una din ieșirile comunei noastre, sigur vei observa cum 
stau lăfăindu-se la soare tot felul de personaje care mai de care mai dubioase: un 
fotoliu vechi cu gaură-n el de-ai crede că a căzut o bombă; un vas de toaletă spart (cu 
siguranță că n-a mai rezistat săracul la câtă „murdărie” a văzut la viața lui); o 
chiuvetă veche de când cu turcii; oale și ulcele, pahare și păhărele ba din plastic ba 
din sticlă, zdrențe cât să-ți deschizi un second, scutece cu grămada și saci închiși la 
gură cu cine știe ce surprize înăuntru.
        Mă amuzam privind desenele elevilor așa cum scriam mai sus, dar zâmbetul îmi 
piere repede pentru că acei copii au dreptate: ca să strângi toate gunoaiele pe care 
le-ntâlnești îți trebuie într-adevăr mâini mai lungi decât ți-a dat Dumnezeu, așa cum 
au desenat unii. Sigur părul ți se zburlește pe cap și ochii ți se fac cât cepele când în 
fiecare șanț găsești câte-o mortăciune sau maldărul de scutece, așa cum au desenat 
tot unii dintre ei. Nu e de mirare că fundalul era făcut cu mov în toate părțile. 
Probabil erau în asentimentul meu. Doar că movul este adesea asociat cu „roialitatea, 
magia, raritatea”. Voi fi ironic: gunoaiele domnesc peste tot. Magia mirosului de aer 
curat dispare ca prin minune și cred că a devenit o raritate faptul de-a fi ecologist.
         Să arătăm cu degetul e cel mai simplu și deloc absurd. Să ne lamentăm e la fel 
de simplu. Uneori o facem, chiar și la niveluri (mai) mari. Uneori ne prefacem.
        Totuși cred că puterea exemplului e una dintre cele mai importante arme și una 
dintre soluții. Dacă mai și presari o recompensă sau chiar o amendă sigur s-ar mai 
îndrepta lucrurile. Chiar dacă poate părea absurd, există țări care constrâng 
cetățenii să selecteze gunoiul altfel sunt amendați. Conștiința și spiritul civic nu (mai) 
sunt atât de cunoscute generațiilor (mai) tinere din motive pe cât de distincte 
pe-atât de reale și banale sau chiar triste.

. Ca adult văd problema reciclării deșeurilor ca una 
extrem de gravă, prioritară în a fi rezolvată. Ei au 
văzut-o prin culori și optimism.
Pe mine mă dezgustă de fiecare dată când văd câte-un 
ambalaj aruncat pe jos în special în fața magazinelor. 
Mulți se justifică dând replica „De ce și-ar mai lua 
salariul cei de la curățenie dacă n-ar mai fi gunoaie?”. 
Oare?

                                                    
                                                                                        

                                                 Gunoaiele
                                                                           
                                                                                          de Ovidiu-Sergiu Dorobanțu

Pământ. Anul 2021.
 
``Zâmbeam privind alaltăieri desenele realizate de câțiva elevi pentru un concurs cu 
tema reciclării deșeurilor.
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          Și totuși, soluția pleacă de la fiecare dintre noi și-ar deveni o soluție 
viabilă dacă am conștientiza că așa cum a avansat tehnologia în ultimii 15 ani, 
așa ar putea să ne invadeze gunoaiele nesortate pe care le aruncăm în 
tomberoane. V-ați întrebat vreodată unde ajunge gunoiul strâns? O... în niciun 
caz nu ajunge în „Raiul gunoaielor” și nici (nu prea) ajunge în hale mari unde 
este răsturnat și mii de muncitori veseli îl sortează cu drag așa cum este 
prezentat prin ciudat de puținele filmulețe care circulă pe internet. Gunoiul nu 
(prea) dispare. Gunoiul este mutat și răsmutat în diverse locații, uneori chiar 
aproape de localități. Uneori este îngropat și camuflat sub un dâmb de 
verdeață. Dar el e acolo... și doar el știe ce face și cum fierbe.
           Dacă unei sticle din plastic îi trebuie aproape 450 de ani să se 
descompună, știați că au trecut doar 48 de ani de la fabricarea primei sticle 
de plastic din 1973?
            Dacă-n 1995 începuse navigarea pe internet a populației iar acum 
internetul este aproape la tot pasul, cum credeți că va fi invazia gunoaielor 
peste alți 25 de ani?
             Aș încheia tot cu o întrebare: dacă oamenii ar recicla, refolosi și 
reduce (așa cum au făcut-o cândva) cum credeți că ar arăta lumea?

Sursa imaginii (accesată în martie 2021): 
https://www.flickr.com/photos/snemann2/7825968422/
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II.O călătorie în 
lumea științelor

● `You are what you eat`
Denisa Trifon

● ``Pedeapsă exagerată``
          Prof.Diana Lukin

● ``Experimentul cu reacția ,,Ceas cu iod``”
Dalia Radici



You  are what you eat!
                      -Denisa Trifon, Clasa a VII-a B
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Pedeapsă exagerată 

                                                

                                            Prof. LUKIN DIANA

Legenda descoperirii focului (legendă greacă antică) relatează faptul că Prometeu (fiu al titanului 
Iapet şi al unei oceanide) a furat unul din trăsnetele lui Zeus şi l-a dăruit oamenilor de pe pământ, 
făcând astfel posibilă dezvoltarea meşteşugurilor.

        Drept pedeapsă, Zeus l-a înlănţuit de o stâncă din Munţii Caucaz, unde un vultur 
uriaş îi devora zilnic ficatul, care creştea peste noapte la loc.

        Ne întrebăm care a fost suma pentru care a trebuit să sufere Prometeu, 
binefăcătorul oamenilor, această pedeapsă grozavă, până ce a fost eliberat de Herakles.

        Presupunem că trăsnetul furat de Prometeu, a luat naştere la o tensiune de 
aproximativ U=5·10 7 V, iar curentul de descărcare, care ar fi aprins prima dată focul de pe Pământ, 
avea o intensitate maximă de I= 2· 104 A.

Puterea trăsnetului este într-adevăr considerabilă:

        P=U· I = 5·10 7 V·2· 104 A =1012 W

Pentru a putea calcula energia furată de Prometeu, este necesar să ştim cam cât durează o 
descărcare electrică în atmosferă. Considerând pentru acest timp valoarea medie t=2· 10-4 s, 
energia electrică produsă este:

         W = P· t=1012 W · 2· 10-4 s= 2 · 108 J

          1 kWh= 1000W · 3600 s= 3,6 · 106J

 Deci, transformând energia electrică din joule în Kilowatt-ora, obținem

          W= 2·108/3,6·106=55,5kWh

Dacă socotim că 1kWh energie electrică consumată costă în medie cam 0,663 lei, putem evalua 
paguba pricinuită de Prometeu colectivului zeilor de pe Olimp:

            55,5 kWh· 0.663 lei/ kWh= 36,79 lei.

        Se constată că, într-adevăr, pentru o asemenea sumă, Zeus a aplicat o pedeapsă 
mult prea exagerată!
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                EXPERIMENT CU REACȚIA “CEAS CU IOD”
                                                                                                                      
                                                               -Radici Dalia,Clasa a X-a A           

            Reacția „Ceas de iod” există în mai multe variante, care 
implică fiecare specii de iod și reactivi redox în prezența 
amidonului . Două soluții incolore sunt amestecate și la început nu 
există nicio reacție vizibilă. După o scurtă întârziere, lichidul se 
transformă brusc într-o culoare închisă datorită formării unui 
complex de triidură-amidon. Această reacție a fost descoperită de 
Hans Heinrich Landolt în 1886.Ce se întâmpla mai exact în aceasta 
reacție este că amidonul vrea să schimbe culoarea iodului în una 
închisă dar vitamina C face ca și culoarea iodului să devină 
transparentă dar în final vitamina C este  complet consumată și 
culoarea soluției se transformă brusc într-o culoare închisă.Acest 
experiment poate fi făcut acasă și eu vă voi arăta cum și ce vă 
trebuie pentru a realiza această reacție. 
   Pentru acest experiment avem nevoie de:
   • 2 pahare transparente;
   • 2 pahare mici de plastic sau de sticla în care vom prepara cele                       
doua substanțe;
   • Un recipient cu apă caldă distilată;
   • O lingură sau un băț pentru a amesteca soluțiile;
   • Amidon de porumb;
   • 5 pastile de vitamina C;
   • Tinctură de iod sau betadină;
   • Peroxid de hidrogen(apa oxigenată) cu concentrație de 3%;
   • O seringă sau pipetă gradată pentru a măsura substanțele 
lichide.
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Soluția A:Pentru a începe acest experiment 
trebuie să spargi cele 5 pastile de vitamina C 
și să le mărunțești cat de bine poți.Ia un 
pahar mic și adaugă acele 5 pastile mărunțite 
și 60 mil de apa caldă și amestecați bine cu o 
lingură până ce toată vitamina C e dizolvată.

Aici puteți să vă ajutați de seringă sau pipetă pentru a măsura exact 
cantitatea necesară.
Pentru a face aceasta soluție mai clară puteți lua o sită mică și deasă și să 
puneți un șervețel sau un filtru de cafea și începeți să turnați puțin câte 
puțin din soluție până când aveți o soluție transparentă. 

 Majoritatea lucrurilor de care aveți nevoie pentru a face acest experiment le 
puteți găsi la voi în casă sau le puteți găsi la orice farmacie sau magazin.  

Soluția B:Acum veți prepara o altă soluție cu 
amidon.Luați o linguriță de amidon de 
porumb și o puneți într-un pahar mic și 
adăugați 30 mil de apa rece și 
amestecați.După ce ați amestecat bine 
adăugați 120 mil de apa fierbinte și 
amestecați bine.

După ce ați pregătit cele doua soluții(A și 
B),puneți 60 de mil de apa caldă în cele 2 
pahare transparente.
În primul pahar puneți 5 mil de betadină si 
10 mil din soluția cu vitamina C (Soluția 
A).Se poate observa ca betadină devine 
transparentă când intră în contact cu soluția 
de Vitamina C.

În cel de al doilea pahar puneți 15 mil de 
peroxid de hidrogen și 5 mil din soluția cu 
amidonul de porumb(soluția B).
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Acum luați cele doua pahare și turnați tot 
lichidul dintr-un pahar în altul.Faceți asta 
de câteva ori și aveți răbdare deoarece 
reacția poate avea loc în câteva secunde 
sau câteva minute.Când reacția va avea loc 
și culoarea se va schimba ,veți vedea ca nu 
veți fi dezamăgiți.

Pentru a reseta reacția întotdeauna puteți 
adăuga 10 mil din soluția cu vitamina C 
și soluția va deveni din nou incoloră.
 

 Chiar dacă nu iți place chimia ,eu consider că acest experiment este foarte ușor de 
realizat și foarte interesant și merită încercat.
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III.Interculturalitate

● Equality of all races
Haraga Ruxandra

● Equal gender treatment
Ariana Tudorache

● Dositej Dimitrije Obradovic  
prof.Florica Prisăcariu

● Invitație/Einladung
 Groșan Darius Sebastian

● ЖИВОТ И ДЕЛО СВЕТОГСАВЕ
Mirianici Liliana

● Composition de l’enfance
     Stǎncioni Rebeca



 

EQUALITY FOR ALL RACES

                                                          by Haraga Ruxandra,clasa a VII-a  B

                                                                  prof. coord. Mihaela Cablea

 

        From the beginning of the world , on the planet Earth , there were many 

type of races such as: black , yellow and white.

But all of these races don’t get the same amount of respect and quality. Some 

are more inferior than others.  And you may be questioning yourself , Why 

though? Well let me tell you. Some people discriminate other people just 

because they look different : they have a different religion , a different 

bodyshape or a different skin color , which is the MOST common form used for 

discrimination.

We should stop discriminating others just because they are slightly different. 

This is the case of the African-American citizen going by the name of George 

Floyd . On May 28th 2020 George Floyd was caught buying a pack of cigarettes 

with fake money , which later was caught by the police, grounded down by one 

of the officers and strangled to death for approximately 8 minutes , while he 

kept saying to let him go before he died on the spot.

   After this  tragic incident , many american citizens started roaming the streets 

with boards in their hands written: BLM which stands for Black Lives Matter 

saying that they want justice and race equality for George Floyd.

 We humans have to stop being racist to one another and start giving everybody 

the same amount of respect , because we are all equal , a race does not make us 

any different . If we use our voces, we can have a high chance to end racism , 

and become a united society where everybody is accepted. As a wise man once 

said „laundry is the only thing that should be separate by color”.

 



Equal Gender 
Treatment

by Ariana Tudorache,Clasa a VII-a B 
     prof:Mihaela Cablea

Growing up as a girl I have noticed the extreme differences in between 
men and women.  The way society will portrait men as strong, smart 
and superior but women will always be viewed as weak, helpless and 
inferior. This has been a mindset for thousands of years now and we still 
haven't got any change to it. This is am act of misogyny something that 
women have to face at least once in their life time. Misogyny has become 
so bad that not there are literal hate crimes against women. When did 
this became normal? Why do we choose to have someone because of their 
gender? Why do men feel the need to control women's bodies? There 
shouldn't be a diference in-between men and women. We all should get 
equal pay, equal care, equal respect, equal love, equal rights. Women 
shouldn't be afraid to go outside because they fear they might get 
kidnapped. Women shouldn't need to cover up or not show too much 
skin because they might temp men into sexually harraing them or even 
raping them. One out of three women experience sexual abuse or even 
murder because of men; either their partner, father, uncle or grandfather. 
And of course it's not all men but it's enough to make women scared for 
their lives. Another case of a women killed for saying no to their partner, 
another wife shot by her husband, another girl raped by a man, another 
teenage girl beat by her boyfriend. They all get me thinking if I'm 
next, even if I know that I'm safe. This was never ment to happen in 
our society. Women were never ment to be belittled by men. This issue 
needs to come to an end now, before in aggravates. Women's voices need 
to be heard, we can't let this happen anymore. Women deserve justice and 
help into stopping the situation that has been going on for years. We 
need to stop treating women like objects and start showing them the respect 
that they are entitled to. We all need to help women out of this situation. 
So I encourage both women and men to speak up about the 
mistreatment of genders and spread awareness about it because I believe 
that together we can help the ones in need.



                                         
                              Dositej Dimitrije Obradović

                                                                                           
                                                                                   prof .Prisăcariu Florica

Dositej Dimitrije Obradović (în grafie chirilică: Доситеј Димитрије Обрадовић) s-a născut la 17 
februarie 1742 în Ciacova, Imperiul Austriac (în prezent: Timiș, România) și a decedat la 7 aprilie 1811, 
Belgrad, Principatul Serbiei (în prezent: Serbia). El a fost călugăr, scriitor și traducător sârb, un mare 
iluminist care a influențat puternic cultura sârbă prin scrierile sale. De mic a învățat atât limba sârbă, cât 
și limba română.

Familia: Đorđe, tatăl lui Dimitrije, era cojocar în Ciacova. Dositej nu va aminti în nici una dintre scrierile 
sale de unde se trage tatăl său şi nici unde a fost acesta înmormântat. În schimb, despre Kruna, mama 
sa, se ştie cu certitudine că era de loc din Sânmartinu Sârbesc, județul Timiș, din familia Paunkić, în 
aceeaşi localitate fiind şi înmormântată.

După moartea părinților, rămâne în grija unchiului, care vrea să-l facă preot. Tânărul visează însă să 
ajungă monah și așa ajunge să fugă cu un călugăr călător spre Turcia, dar este prins și întors acasă, de 
unde este trimis la Timișoara. După numai un an, fuge din nou și ajunge în august 1757 la mănăstirea 
Novo Hopovo. Aici devine diacon și ia numele de Dositej (Dositei).

Rămâne la mănăstire până în 2 noiembrie 1760, când, Dositej îşi va da seama că viaţa monahală nu era 
pentru el datorită confraţilor în călugărie, prea dedaţi la cele lumeşti. Însoţit de un alt diacon, Atanasije, 
în 2 noiembrie 1760,  va părăsi în secret mănăstirea Novo Hopovo.

Pornește spre Zagreb și ceea ce mai departe va deveni un periplu de nu mai bine de 45 de ani de 
călătorii prin întreaga Europă. A călătorit prin Albania Dalmația, Corfu, Grecia, Ungaria, Turcia, Franța, 
Rusia, Anglia, Italia. Se reîntoarce în România și pentru o perioadă de timp devine profesor la Iași. Apoi 
pleacă spre Germania, Polonia și Austria. Pe lângă limba sârbă și română cu care a crescut, Obradović 
mai învață o sumedenie de limbi și dialecte pe care le și predă. Învață greaca veche și modernă, latina, 
germana, engleza, franceza, albaneza, italiana. 

În 1783 a publicat prima sa lucrare „Viața și conexiunile” în care își povestea viața de la naștere până la 
vârsta de treizeci de ani. S-a mutat din Rusia în Serbia, unde a fost întâmpinat de prima răscoală sârbă 
de la Trieste. 

În 1806 se mută în Serbia, iar doi ani mai târziu în 1808 înființează "Marea Școală" din Belgrad care va 
deveni apoi Universitate și seminarul în 1810. A devenit primul ministru sârb al educației, a organizat 
școli, a reconciliat și a sfătuit liderii insurgenți și a fost secretarul și consilierul personal al lui Karadjordj. 
Dositej a dorit să facă știința și filozofia accesibile tuturor oamenilor din Serbia. El a susținut acest lucru 
tipărind cărți în limba populară.

Lucrările sale sunt: Viață și conexiuni, Scrisoare către Haralampius, Consiliile de bun simț, Răscoale din 
Serbia. 
A murit la Belgrad la 28 martie 1811. 
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Moștenire.
Personalitatea profund umană a lui Dositei Obradovici, ca adevărat dascăl, întotdeauna dispus 
la sacrificii personale, în folosul nevoilor populare i-a conturat imaginea de adevărat mare 
iluminist. A manifestat în permanență dorință de a ajuta și instrui mai ales tineretul, 
manifestând o mare dragoste pentru toți oamenii. Viața și opera lui Obradovici este în mică 
măsură cunoscută de cititorii de limba română, în special de cei aparținând ultimei generații. 
Principala cauza a acestei lacune o constituie lipsa scrierilor în limba română legate de viața și 
opera lui Dositei Obradovici.
     Dositej Obradović a fost un precursor al lui Vuk Karadžić, figura centrală a reformării limbii 
și literaturii sârbe și considerat cel mai bine educat sârb din vremea sa. În 1808, a citit o adresă 
în timpul ceremoniilor de inaugurare ale Universității din Belgrad - numită pentru prima dată 
Grandes écoles (Velika Škola) - cea mai veche și mai mare universitate din Serbia. Muzeul 
Dositej  este unul dintre cele mai importante muzee memoriale din Belgrad, capitala Serbiei. 
Premiul Dositej Obradović este acordat pentru contribuții speciale la traducerea operelor 
literare și pentru promovarea culturii sârbești. Casa în care s-a născut Obradović este în 
picioare și astăzi în Ciacova. În Timișoara există un liceul român-sârb care îi poartă numele.
    Dositej a fost primul care a mers cu încredere prin civilizația occidentală, fără un complex 
despre originile sale. Mai mult, a lăsat o autobiografie diferită de oricare alta din această 
cultură, scrisă într-un limbaj minunat la granița epocilor lingvistice, într-un stil mixt, dar mai 
ales al său, recunoscut din prima linie de pe fiecare pagină. Intitulată pe deplin Viața și 
aventurile lui Dimitrije Obradovič, numită Dositej ca călugăr - scrisă și publicată de El, este o 
carte pătrunsă de o bunătate a sensului, o claritate excepțională, o erudiție enormă și literară, 
dar și emoțională, inteligentă și strălucitoare.În contextul culturii naționale, el a sărit secole în 
toate privințele.

Dositej:”Ja ću pisati za um , za srce i za naravi čelovečeske, za braću Srbe kojega su god 
oni zakona i vere.”

Traducere: „Voi scrie pentru minte, pentru inimă și pentru natura umană, pentru frații sârbilor, 
oricare ar fi legea și credința lor.”

Bibliografie:
https://www.britannica.com/biography/Dositej-Obradovic
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Dositej_Obradovi%C4%87 
https://p-portal.net/en/dositej-obradovic-the-man-who-skipped-centuries/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dositej_Obradovi%C4%87
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Prietene, de vi in țara mea,

și vrei să afli totul despre ea,

Asculta o rapsodie de Enescu,

Citește un poem de Eminescu,

Privește”Pasărea Măiastră”,

Ori mergi la marea cea albastra,

Contempla “Gânditorul” din argila,

El in istorie e prima fila!

Admiră cerul, de-i senin ori înnorat,

Spre el drapelul țării mele-i înălțat.

Urca pe munți, coboară spre câmpii

Și prinde-te în jocuri de copii.

Mănâncă borșul românesc cu cimbru

Și calcă rară pe urme vechi de zimbru.

Intră să vezi o veche manastire

Și sufletul ți-l umple de iubire.

Prietene de vi în țara mea,

Ași vrea să afli multe despre ea;

Te voi primi cu pâine și cu sare,

Venirea ta va fi o sărbătoare!

Invitație
EINLADUNG

Mein Freund, wenn du mein Land besuchst

Und alles darüber zu erfahren versuchst,

Lausche einer Rhapsodie von Enescu,

Und lies ein Gedicht von Eminescu,

Schau na die “Pasarea Maiastra” bitte sehr,

Oder begib dich ans Schwarze Meer,

Betrachte aus Tonerde den “Denker”,

Er war der Geschichte  Lenker!

Bewundre den Himmel bewolkt oder klar,

Zu ihm erhebt sich die Landesflagge dar.

Wandre durch Felder und Berge, die vielen,

Und entspanne dich mit Kinderspielen.

Rumänischen “Borsch” mit Thymian sollst essen

Und die alten Wisent Spuren nicht vergessen,

Tritt ein in ein Kloster, ein altes zu sehen

Und lass Liebe uber die Seele ergehen.

Mein Freund, besuchst du je mein Land,

Soll Vieles Werden dir bekannt.

Erwartet wirst mit Brot und Salz,

es gibt für dich ein Fest mit Tanz! 

-Groșan Darius,Clasa a II-a A
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                                     ЖИВОТ И ДЕЛО СВЕТОГ САВЕ 
                                                        -Mirianici Liliana,Clasa a X-a B

                                                               

Свети Сава рођен је око 1174. године као Растко Немањић, трећи и најмлађи син 
Стефана Немање. Од оца на управу добија Захумље. • Године 1190. са руским 
монасима одлази на Свету Гору где се у манастиру Светог Пантелејмона 
замонашио и добио монашко име Сава. • Од 1197. са оцем обнавља манастир 
Хиландар.
У својој испосници Кареји, Сава је написао Карејски типик који садржи упутства и 
правила за монашки живот. Карејски типик – дело Светог Саве о правилима 
монашког живот У Хиландару је написао Хиландарски типик – акт о нормама 
монашког живота и oрганизацији манастирске управе. Овај документ ће касније 
постати Студенички типик. Студенички типик –дело Светог Саве у којем је описао 
живот Стефана Немање Године 1206/1207. Сава са очевим моштима долази у 
Србију где успева да измири браћу Вукана и Стефана. • Године 1219. Сава је 
успео да од никејског (бившег цариградског, васељенског) патријарха добије 
потврду о самосталности – аутокефалности српске цркве у рангу архиепископије. 
Сава је постављен за првог архиепископа
По доласку у Србију Сава ради на уређењу српске цркве. Седиште 
архиепископије постао је манастир Жича. Сава оснива нове епископије, главну 
улогу добија српско свештенство, српски архиепископи имали су право да 
крунишу српске краљеве.
Манастир Жича у који је Свети Сава сместио седиште српске архиепископије
Године 1219. Сава је написао Законоправило, или Номоканон или Крмчију – 
зборник грађанских и црквених прописа. Законоправило је написано на народном 
језику и сматра се првим српским правним актом.
До краја живота Сава је много радио на учвршћивању православне вере. Зато се 
сматра првим српским просветитељем. Написао је Житије Светог Симеона у 
предговору Студеничког типика, Служба Светом Симеону, Посланица игуману 
Спиридону... Потпис Светог Саве са његовог печата
Године 1235. Сава је кренуо на своје друго путовање у Свету земљу. На повратку 
је у умро 1236. у бугарској престоници Трнову. Велико Трново у Бугарској где је 
умро Свети Сава
Српски краљ Владислав и Савин братанац пренео је Савине мошти 1237. у своју 
задужбину манастир Милешеву. Манастир Милешева у којем је Свети Сава био 
сахрањен и почивао до 1594. године
Године 1594. турски Синан – паша наредио је у спаљивање моштију Светог Саве 
у Београду на Врачару да би казнио Србе због подизања устанка у Банату. 
Спаљивање моштију Светог Саве на Врачару 1594. године
По предању рука Светог Саве је спашена и данас се чува у манастиру Свете 
Тројице код Пљеваља у Црној Гори. Рука Светог Саве
 Храм Светог Саве на Врачару у Београду
Обзиром да је Свети Сава велики просветитељ српског народа, данас се датум 
његове смрти 27. јануар обележава као Савиндан – слава српских школа.
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  Être un enfant est une chose merveilleuse, parce que vous ne vous 
inquiétez pas pour l’argent, vous n’allez pas travailler, et vous n’avez pas autant 
de responsabilités qu’un adulte.La seule responsabilité ou devoir: c’est 
d’apprendre . Pour moi, comme pour beaucoup d’autres enfants, l’école est 
elle-même un plaisir.

      Jouer et jouer sont les activités typiques de cette période. Au-delà du fait 
que les jeux d’enfance permettent de se détendre et sont un bon moyen de 
passer votre temps libre, ce sont aussi des occasions de découvrir de nouvelles 
choses, d’apprendre ce que signifie le travail d’équipe et même de prendre des 
décisions.Sans vous en rendre compte, tout cela vous initie à la vie adulte.

 Je peux dire que par d’autre part, c’est toujours vos avantages.Vous avez 
assez de temps pour jouer, apprendre, faire des erreurs et analyser ces 
dernières. C’est pourquoi j’aime tellement l’enfance!

 

      L’enfance est le plus beau moment de la vie, quand les soucis et 
les difficultés sont loin de nous et quand nous jouissons pleinement de 
la protection des parents et des grands-parents, quand nous pouvons 
jouer et nous reposer pendant des heures, sans être contraints en 
aucune façon. 

                     L’enfance
-de Stǎncioni Rebeca ,Clasa a IX-a  B

Prof. coordonator:Iancea Daniela
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IV.Activitățile noastre

● Politici de promovarea în cadrul instituției de 
învățământ -Cablea Mihaela 

● Interviu Gabriela Orosz-Amalia Berciu
● Cum ne simțim îm scoala online-Karina Stănescu 
● ”Citește-mi 100 de povești”-un program de încurajare 

a lecturii de desfășurat de Grădinița P.P Peciu Nou 
-Inv.Trifoi Dalia

● 100 de zile din viața de școlar-prof.Grozea Viorica 
Angelica 

● VIVE LA FRANCOPHONIE!-prof.Iancea Daniela



        Politici de promovare în cadrul instituției de învățământ

prof: Cablea Mihaela Camelia

Politica de promovare se referă atât la activitățile interne cât şi la cele externe întreprinse  

de o instituție de învățământ cu scopul de a informarea publicului țintă despre ofertele 

educaționale care conlucrează pentru o obține performanțele instituției de învățământ.

În cadrul liceului nostru putem remarca o serie de astfel de demersuri, printre care am aminti:

 1. Site-ul instituției de învățământ

Reprezintă o metodă eficientă deoarece oricine, de oriunde poate accesa rapid informațiile pentru 

a-și forma o vedere de ansamblu asupra activității generale. La nivelul școlii este implicat un 

informatician alături de care lucrează consiliul elevilor pentru a-l menține la zi cu ultimele 

informații.

 2. Ziua porților deschise

Reprezintă o serie de evenimente care se desfășoară pe cicluri de învățământ preșcolar, primar, 

gimnazial și liceal. Din punctul meu de vedere este cel mai eficient demers deoarece viitorii 

candidați se bucura de contactul direct cu tot ce oferă instituția de învățământ. Cei interesați fac 

vizite în incinta școlii și participă la activități alături de elevii și profesorii din școală. Se 

creează relații de cunoaștere și de prietenie între elevi, elevi si profesori.

 3.Activitățile extrașcolare

Fiind un liceu din mediul rural, deseori școala inițiază proiecte de parteneriat cu primăria sau 

alte instituții din comunitate. Alături de noi, cei din comunitate participă la târguri de Crăciun, 

Festivaluri, precum cel al toamnei sau al mărțișorului dar și la ziua Europei sau 1 iunie. Acestea 

constituie un alt mijloc de promovare al instituției care duce la o mai bună cunoașterea a ofertei 

educaționale pe care o pune la dispoziție școala noastră.

 Toate aceste demersuri de promovare, asigură vizibilitatea școlii în cadrul comunității, 
deschiderea pe care acesta o are față de comunitate dar și diversitatea ofertei educaționale mai 
cu seama în mediu rural, unde oportunitățile sunt mai reduse decât cele din mediu urban. Astfel, 
noi încercăm să realizăm o oferta educațională variată și în același timp sa profităm de ceea ce 
ne oferă mediul rural.



                            
                            INTERVIU -GRAȚIELA OROSZ
              
                                                              - Amalia Berciu, Clasa a X-a B

         Gratiela: -Datorită rezultatelor de la admitere am reușit să intru în 
primul an la buget, iar în al doilea m-am mobilizat astfel incat sa beneficiez 
de bursa. Nu am considerat dificil să-mi păstrez locul la buget, dar a fost puțin 
mai solicitant sa fiu bursier.

         Amalia:-Cum a fost primul an de facultate?

        Gratiela:-Nu am avut niciodată problema să mă pregătesc pentru 
materiile din liceu, dar mi-a fost destul de dificil în primul an de facultate să 
mă mobilizez astfel încât să pot avea rezultate bune la toate materiile, să 
mă învăț singură să profesez într-un domeniu artistic, având în vedere că nu 
am studiat un astfel de profil in liceu. A fost o trecere bruscă de la 
formulele matematice și “eul liric” la hasuri, machete si desene tehnice. Nu am 
fost talentata din start, dar am fost muncitoare.
       Amalia: -Din punctul tău de vedere, este posibil să ai un loc de munca în 
timpul facultății?

      Gratiela:-Se poate lucra în timpul facultății, dar depinde cu cat de puțin 
timp ești dispus să rămâi pentru a-ți acorda ție. Este o facultate care te 
solicita pe tot parcursul anului, sesiunea fiind o perioadă mult mai lejera, iar eu, 
personal, nu m-am putut echilibra astfel încât să jonglez între studenție și job.  
Este posibil, dar fiecare alegere vine cu un compromis. 

      Amalia:-Povestește-ne puțin despre experiența cu ERASMUS.

        Grațiela:- Mă numesc Orosz Gratiela, fosta eleva al Liceului Teoretic 
Peciu Nou și actuală studentă la Universitatea Politehnica din Timișoara. Am 
absolvit liceul în anul 2018, an în care am studiat atat pentru examenul de 
Bacalaureat, cat si pentru examenul de admitere al Facultății de 
Arhitectură și Urbanism - secția Mobilier și Amenajări Interioare. În 
momentul de fata mă aflu în ultimul an, urmand să-mi susțin examenul de 
licență pentru titlul de arhitect interior.

         Amalia: -În ce constă de fapt să fii student la buget, să primești 
bursă?

     Amalia Berciu i-a luat un interviu Gratielei Orosz, fostă 
elevă a liceului nostru, în prezent studentă la Universitatea 
Politehnica.Ea ne-a povestit despre facultatea pe care a 
ales-o, despre experiența cu ERASMUS, acomodarea într-un 
mediu nou și multe altele.
             Amalia:-Te rugăm sa te prezinți în cateva  cuvinte.
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       Gratiela: -Perioada Erasmus din Turcia ar fi trebuit să se 
desfășoare timp de un semestru, perioada fiind ulterior redusă la 2 luni 
din cauza pandemiei. Deși a fost scurta perioada de timp, a fost o 
experiență benefică propriei mele dezvoltării personale. M-am putut 
bucura de experiența împreuna cu încă două colege, mult mai positive și 
spontane, aspect care m-a ajutat oarecum sa mă bucur mult mai mult 
de moment și de timpul meu personal, nu doar de responsabilități, deși 
rămăsesem “mama” grupului. Este ocazia unui student să învețe să se 
descurce singur, să fie responsabil și de ce nu, să se descopere.

       Amalia: -Ce materie ți-a plăcut cel mai mult în primul an? Dar în 
anul II?

       Gratiela: -Întotdeauna am considerat că profesorii îmi 
influențează părerea asupra unei materii, pentru mine contând foarte 
mult atitudinea profesorului față de mine și materia predată. În anul 
întâi mi-au plăcut orele de proiectare unde mă obișnuiam cu realizarea 
unui releveu, plan, secțiuni și perspective, alături de profesoara care m-a 
meditat pentru examenul de admitere, m-a motivat și mi-a repetat în 
fiecare ședință faptul că trebuie să fiu printre primii 10, ea  fiind 
singura cu care mă puteam simți confortabilă la momentul respectiv. În 
anul doi mi-a plăcut foarte mult construcția mobilierului, unde am reușit 
să proiectez o piesă de mobilier antic și să primesc o pungă de bomboane 
pentru rezultat, cea mai bună parte a seminariilor fiind glumele 
profesorului. Concluzia este că nu-mi place/displace o materie anume 
datorită conținutului, ci felului în care este predată si sub atmosfera 
creata.

        Amalia:-La ce materie ai avut cele mai mari dificultăți?

       Gratiela:-După cum spuneam mai sus, pentru mine conteaza 
foarte mult atmosfera încăperii, modul în care se oferă informația – 
cele mai mari dificultăți le-am avut la materiile unde mă simțeam 
descurajată de profesorii cu mari așteptări artistice, unii dintre noi, 
nefiind absolvenții unui liceu de arte. Nu pot spune materia care mi-a 
displăcut mie, nu doresc să descurajez pe nimeni, dar indiferent de 
materie, temele proiectelor sunt și au fost frumoase, au testat 
imaginatia, răbdarea și capacitatea fiecăruia.

       Amalia:-Cum te-ai integrat în grupul tău de colegi? Pentru tine 
a fost grea acomodarea?
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     Gratiela: -Acomodarea într-o poziție nouă este o experiență 
diferită pentru toata lumea, depinde ce fel de persoana esti și în ce 
fel de mediu ești pozitionat. Pentru mine, personal, a fost mult mai 
dificil să mă integrez in liceu, facultatea fiind cea mai frumoasă 
experiență pe care am avut-o cu oamenii până în momentul de față. 
Am fost deschisă față de toată lumea, nu am discriminat și nu m-am 
rezumat la un singur grupuleț/”bisericuță”.

 Amalia: -Cum a fost invățatul online pentru tine?

           Amalia: -Crezi ca pandemia îți va afecta cariera pe viitor? Dacă da, 
cum?

         Gratiela:- Am încercat să privesc situația din mai multe unghiuri și nu-mi 
văd viitoarea carieră afectată într-un mod negativ neapărat. Am avut ocazia 
să urmăresc decursul firmelor de proiectare interioară în această perioadă și 
s-au ținut destul de bine, nu cred că voi avea de suferit.

         Amalia:- Ce planuri ai după facultate?

        Gratiela: -După absolvirea anului terminal de studii planuiesc sa îmi încep 
experiența în domeniu prin colaborare cu SC Begraloda Design SRL.

      Amalia:-Ce sfaturi ai pentru persoanele care ar vrea la această 
facultate?

     Gratiela:-Aș încuraja pe oricine care se gandeste la urmarea studiilor 
superioare în acest domeniu să își urmeze această pasiune. Talentul, vederea în 
spațiu, ochiul artistic – toate se pot dobândi prin munca, exersare, repetitie.  
Indiferent de ce vreți să faceți v-aș sugera să nu vă impuneți limite ci să aveți 
încredere în voi. 

    Gratiela:-Învățatul online m-a îndepărtat de rutina dimineții cu care 
eram obișnuită, poziționându-mă într-o situație necunoscută la momentul 
respectiv. Un alt aspect care a avut de suferit a fost creativitatea mea, 
nu am mai avut ocazia să mă sfătuiesc cu studenții, să facem schimb de 
idei și tehnici, m-am găsit singură în fosta camera din adolescență, avand un 
blocaj creativ și nu știam de unde să încep. După toată drama, m-am 
mobilizat și mi-am format o nouă rutina, desfășurată constant în pijamale.
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Cum ne simțim în școala online
         -Karina Stănescu,Clasa a X-a A

Consiliul elevilor s-a decis să îi întrebe pe elevii de gimnaziu și 
de liceu despre experiența lor cu școala  online.Acestea sunt 
rezultatele obținute:

●  La prima întrebare,legată de clasa în care 
aceștia sunt,rezultatul a fost următorul:

●  La cea de a doua întrebare,legată de cum 
ne-am simțit în această 
perioadă,statistica a fost următoarea:



● După cum ne închipuim,pe elevi i-au copleșit diverse stări de-a 
lungul anului

școlar online.Potrivit statisticii,acestea au fost stările :

 La întrebarea ,,Ce v-a plăcut la școala online?’’, acestea au fost 
răspunsurile:
 

Potrivit statisticii,cei mai mulți au întâmpinat probleme cu 
conexiunea slabă la internet,urmând apoi cei care au 
întâmpinat dificultăți în a înțelege ceea ce li s-a 
transmis.Această problemă am întâmpinat-o și
eu,pentru că este mai greu modul de a înțelege ceea ce 
transmite profesorul,iar atenția asupra orei este mai 
mică.
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● În continuare,a fost întrebarea dacă școala 
online ni se pare o opțiune mai bună,iar 
răspunsurile sunt acestea:

Cei mai mulți au răspuns că nu,răspuns dat și de mine.Pentru mine,
școala online este nefolositoare în mare,neavând un impact bun asupra 
noastră.Cei mai mulți își pierd interesul față de școală,lucru care nu îi 
va ajuta pe viitor.

 
De asemenea,acestea sunt răspunsurile celor care au votat cu 
,,Da’’ sau ,,Nu’’:
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● La întrebarea : ,,Ce vă lipsește cel mai mult de la școala fizică?’’ 
răspunsurile au fost următoarele

Multora le lipsește comunicarea cu cei din jur,în proporție de 90%.
       În încheiere,cand au fost întrebați ce calități au dobândit pe 
parcursul acestui semestru, aceștia au răspuns astfel:

Mulți au spus că nu au dobândit calități,alții au spus că s-au ales cu note mai mari (cum 
de altfel este și în cazul meu), sau alții s-au ales cu mai multă răbdare.
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“Citeşte-mi 100 de poveşti”- un program de încurajare a 
lecturii desfășurat de Grădinița P.P. Peciu Nou

-Înv.Trifoi Dalia
“Citeşte-mi 100 de poveşti” este numele unui program național iniţiat de 
Asociaţia OvidiuRO, la care s-au alăturat Ministerul Educaţiei şi cel al 
Culturii, prin semnarea unui protocol.

Începând cu luna februarie s-a alăturat acestui proiect grădinițele de 
la nivelul comunei Peciu Nou.

Rolul proiectul este de a încuraja lectura în familie şi la grădiniţă.

Copiii vor putea să participe la ateliere de lectură prin care să-şi 
dezvolte atenţia, vocabularul, imaginaţia şi mai ales motivaţia pentru 
învăţare. Aceste ateliere vor fi sușținute de numeroase persoane care 
vor dori să se alăture acestui demers.

Într-o primă etapă, grădiniţele vor primi un fond de carte tipărită şi 
în format digital, iar copiii vor primi cărţi pentru acasă, pentru a 
încuraja şi lectura în familie.

Există un plan de lectură: o poveste pe săptămână, astfel ca în cei 3 
ani de grădiniţă, să se ajungă la 100 de poveşti. Programul este sprijinit 
şi de câteva edituri.

Activitățile se desfășoară după un plan de lectură în care sunt 
proiectate diverse activități de citire cu voce tare, copiilor din grădiniță.

Dintre activități putem enumera:

- Insule de lectură

- Rutine de lectură

- Evenimente de lectură și cultură

Pentru fiecare activitate proiectată există o poveste pe care o citim 
copiilor, ele pot fi citite de educatoare sau de invitați speciali (directorul 
instituției sau alte personalități locale).
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100 de zile din viata de scolar

-prof.Grozea Viorica Angelica

  Sărbătoarea celor 100 de zile de școală a fost mult așteptată de 
albinuţele clasei pregătitoare a Liceului Teoretic Peciu Nou.
În cele 100 de zile care au trecut de la începutul anului școlar au 
învăţat să fie prieteni ,au avut posibilitatea să se bucure de fiecare zi 
petrecută ,învăţând mereu ceva folositor.
  Și-au adus aminte mulţimea surprizelor pregătite de doamna 
învăţătoare pe parcursul celor 100 de zile de școală și surprizele pe 
care le-au făcut ei.Au povestit și au împărtășit impresii din viaţa de 
școlar.

Clasa pregătitoare A
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     În fiecare an, în data de 20 martie, ţǎrile membre ale Organizaţiei 
Internaţionale a Francofoniei (OIF), din care face parte şi România, 
celebreazǎ Ziua Internaţionalǎ a Francofoniei prin diverse manifestǎri 
culturale. 
Ziua Francofoniei este sǎrbǎtoarea fiecǎrui cetǎţean care preţuieşte 
limba francezǎ, diversitatea culturalǎ a spaţiului francofon şi susţine 
importanţa multilingvismului. O persoanǎ care vorbeşte limba francezǎ se 
numeşte francofon. În lume, sunt aproximativ 300 milioane de francofoni, 
rǎspândiţi pe cele 5 continente. În topul limbilor celor mai vorbite în lume, 
franceza ocupǎ locul 5, dupǎ chinezǎ, englezǎ, spaniolǎ şi arabǎ.
     Francofoni fiind, elevii liceului nostru au participat, cu entuziasm, la 
diverse acţiuni legate de ziua francofoniei: prezentǎri, afişe, dezbateri, 
concursuri… 
Elevii clasei a VI-a A, împreunǎ cu elevii de la Palatul Copiilor s-au implicat 
în proiectul « Ensemble pour la francophonie », proiect desfǎşurat online, 
în care s-a pus accentul pe  familiarizarea participanţilor cu mediul 
francofon, pe asimilarea elementelor de culturǎ și civilizaţie şi formarea 
unor competenţe de exprimare oralǎ şi scrisǎ în limba francezǎ.
Tot cu aceastǎ ocazie, echipa clasei a VIII-a A, formatǎ de elevii Tunsu 
Iulia şi Luca Corlan Suta, a participat la concursul judeţean, « Forts en 
francophonie », unde au obţinut o menţiune.
     Îi felicitǎm, cu mult drag, pe toţi elevii care s-au implicat şi au 
colaborat pentru  realizarea unor activitǎţi deosebite cu ocazia acestei 
zile speciale,  Ziua Francofoniei.

                                          VIVE LA FRANCOPHONIE!
                                                  
                                                            prof.Iancea Daniela                                                                            
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V.JOCURILE VIDEO ,COMOARĂ SAU 
BLESTEM

● Cum am învățat limba engleză cu 
ajutorul jocurilor video-Dalia Radici

● Minecraft-Alex Dorobanțu
● Recomandări jocuri video-Dalia Radici
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Cum am învățat limba engleză cu ajutorul jocurilor video

                                                                                                     -Radici Dalia,Clasa a X-a A

 

  Cum ai reacționa dacă cineva ți-ar spune că a învățat limba engleză doar uitându-se la jocuri video? 
Probabil ai fi șocat și nu ai crede dar vreau să îți spun că asta este exact povestea pe care am de gând să o 
împărtășesc.

Încă din clasa a III-a, mie nu mi-a plăcut limba engleză ,iar eu făceam tot ce îmi stătea în putință să nu îmi 
fac temele sau să învăț.Odată am mințit doar ca să nu fiu pedepsită că nu am învățat o poezie în engleză 
(dar tot am fost pedepsită).

 Dar toate acestea s-au schimbat în clasa a V-a când am descoperit lumea jocurilor video și a 
gaming-ului.Acel an pentru mine a fost unu semnificativ deoarece anul acela a fost începutul călătoriei mele în 
învățarea limbii engleze.

Totul a început când ,într-o zi,cum mă uitam pe YouTube am dat de un canal de YouTube al unui băiat care 
juca jocuri video.Eu am tot auzit de gaming de la colegii mei de clasa și, fiind curioasa, am accesat acel 
videoclip iar din acel moment m-am îndrăgostit de jocurile video.

 Toate jocurile pe care el le juca erau în engleză dar el era român și de cele mai multe ori  înțelegeam 
despre ce este vorba în jocuri deoarece el explica,dar uneori mai vorbea și în engleză .Pe atunci știam puține 
cuvinte și expresii în engleză dar încercam să caut cuvintele pe care le știam eu în ce spunea el sau în dialogul 
caracterelor și să încerc să fac legături și să deduc înțelesul anumitor cuvinte sau expresii. Uneori reușeam, 
uneori eram pe aproape și uneori greșeam complet,dar nu m-am dat bătută și am continuat să încerc.Asta 
s-a întâmplat atât de treptat încât nici nu am observat că, după un an,am început să compun propoziții 
simple și să înțeleg din ce în ce mai mult ce spuneau caracterele din jocuri.

  Odată ce am fost capabilă să înțeleg,în mare parte limba engleza am început să mă uit din ce în ce 
mai mult la videoclipuri în engleză și gameri americani, iar eu consider  că asta m-a ajutat să îmi îmbogățesc 
vocabularul și să îmi îmbunătățesc pronunția.

 Din clasa a V-a până în clasa a VIII-a  am fost norocoasă să am o profesoară de engleza superbă, 
ea ne-a arătat că limba engleză este o limbă frumoasă și de care o să avem nevoie mai departe în viață.
Întotdeauna am să îi mulțumesc acestei profesoare deoarece ea mereu ne-a împins de la spate ca să 
evoluăm.

  Cu ajutorul ei am început încet încet să îmi perfecționez vocabularul și modul de a mă exprima. Ea 
ne-a înscris la mai multe concursuri și programe în limba engleza. Un program  pe care nu îl voi uita niciodată 
este un program pe care ni l-a prezentat în clasa a VII-a, acel program constă a comunica prin scrisori cu 
niște copii din Serbia.Iar în clasa a VIII-a am făcut același lucru doar ca l-am făcut cu niște copii din 
Craiova.

  Iar acum la liceu am avut același noroc de a avea o profesoară de engleză la fel de superbă care ne 
încurajează orice idee și care mereu ne împinge să ieșim din zona noastră de comfort pentru a evolua.

 Eu consider că, chiar dacă acum sunt capabilă să înțeleg și să mă exprim bine în limba engleză mai 
am multe de învățat iar călătoria mea nu s-a terminat.

44



                                                   

           Printre celelalte activități din cadrul jocului se numără explorarea, adunarea 
resurselor, meșteșugul și construirea uneltelor, dar și lupta. Jocul dispune de unele 
moduri, printre care se numără Survival, Creative, Adventure și Spectator. În modul 
Survival, jucătorii trebuie să obțină resursele de unii singuri, folosind resursele ca să 
avanseze progresiv, în timp ce în modul Creativ jucătorii au posibilitatea să se 
folosească de creativitatea lor prin intermediul unor resurse nelimitate. Modul 
Adventure, de dificultate ridicată, pune la dispoziție unele lumi create de alți 
jucători. Denumirea provine din limba engleză, unde mine înseamnă „mină” iar craft 
„meșteșug, meserie” sau „lucru de mână”.
        

                                  Jocuri
                                   -de Alexandru Dorobanțu
                                                                               Clasa a VII-a 

B 

Jocurile video pot dezvolta creativitatea însă nu la fel de bine cum o dezvolta 
cărțile. În general jocurile video sunt o activitate realizată pentru a te relaxa dar în 
același timp sunt și foarte competitive.

Indiferent de platforma pe care sunt accesate, fie 
PC, smartphone sau consolă, de tipul și durata 
acestora,  jocurile video au reprezentat încă din anii 
1950 una dintre cele mai la îndemână activități 
realizate în scopuri de relaxare. Influența pe care 
jocurile video o au asupra persoanelor care le 
utilizează variază în funcție de numeroși factori.

                           

         Minecraft este un joc video independent  scris în 
Java, dezvoltat inițial de către creatorul Markus Alexej 
Persson (redenumit si Notch / Krusher) și ulterior de 
către compania suedeză Mojang.
           Jocul este bazat pe creativitate și construcție, 
permițând jucătorilor să construiască, folosind o 
multitudine de cuburi , într-o lume tridimensională. Printre 
celelalte activități din cadrul jocului se numără explorarea, 
adunarea resurselor, meșteșugul și construirea uneltelor, 
dar și lupta.

                             

Minecraft
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Versiunea alfa a jocului a fost lansată pentru PC în 
data de 17 mai 2009, și, după o serie de 
actualizări, versiunea întreagă a fost lansată în 18 
noiembrie 2011. Versiunea pentru Android a fost 
lansată o lună mai devreme în 7 octombrie, iar 
versiunea iOS a fost lansată în 17 noiembrie 2011. 
Versiunile pentru console de jocuri au fost lansate 
astfel: Xbox 360 în 9 mai 2012, PlayStation 3 în 
17 decembrie 2013, PlayStation 4 în 4 septembrie 
2014 și PlayStation Vita în 14 octombrie 2014. 
Versiunea pentru Windows Phone a fost lansată în 
10 decembrie 2014. Versiunea de Xbox One a fost 
lansată în 18 decembrie. Versiunea de PlayStation 
4 a fost lansată în 20 decembrie  Toate versiunile 
jocului sunt permanent în dezvoltare și primesc 
actualizări periodice. 
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Recomandări Jocuri Video

-Radici Dalia,Clasa a X-a A           

Mad Max este un joc video de acțiune-aventură dezvoltat de 
Avalanche Studios și publicat de Warner Bros.Jocul are loc într-un 
ținut postapocaliptic, ce constă în deșerturi, canioane și 
peșteri.Protagonistul acestui joc este Max Rockatansky,iar acesta 
caută răzbunare împotriva unui grup de raideri, conduși de Scabrous 
Scrotus, care i-a furat lucrurile, și împreună cu ajutorul său, 
Chumbucket, dorește să construiască mașina supremă: Magnum 
Opus.

At Dead of Night este un joc video horror-acțiune care a fost 
dezvoltat și publicat de Baggy Cat Limited. Tu joci ca și Maya,o 
studentă care este blocată într-un hotel foarte izolat  care este 
deținut de către Jimmy Hall.Jimmy Hall este un psihopat care i-a 
legat prietenii lui Maya ,iar singura cale prin care Jimmy îi va 
elibera prietenii este ca Maya să dezvăluie secretul întunecat a lui 
Jimmy. Ea folosește un receptor vechi de voci pentru fantome 
pentru a vorbi cu fostele victime ale lui Jimmy pentru a îi dezvălui 
trecutul.

Scrap Mechanic este un joc video tip sandbox dezvoltat de 
către studioul și editorul de joc suedez, Axolot Games. În 
acest joc, tu poți construi de la clădiri până la vehicule 
funcționabile.Poți să  împărtășești creațiile online.Acest joc 
poate fi jucat și împreună cu prietenii tai pentru a vă distra 
împreună.

Until Dawn este un joc de groază interactiv 
dezvoltat de Supermassive Games și publicat de 
Sony Computer Entertainment. Tu vei juca din 
perspectiva a 8 tineri adulți (Josh,Sam,Chris,Mike , 
Ashley, Emily, Matt și Jessica) care trebuie să 
supraviețuiască pe Muntele Blackwood atunci când 
viața lor este amenințată de niște creaturi 
nemaiîntâlnite.Fiecare decizie pe care o iei va 
influența soarta fiecărui personaj și va schimba 
decursul poveștii. 47



Deceit este un joc de acțiune care îți testează instinctele și 
încrederea în oamenii din jurul tău.Acest joc a fost dezvoltat 
și publicat de Automaton Games și Baseline.În acest joc vei 
juca ca și inocent sau ca și infectat,cand esti inocent trebuie 
să strângi cât de multe lucruri poți și să încerci să ajungi la 
ieșire fără a fi atacat de către infectați.Dacă ești infectat 
trebuie să îi faci pe cei din jurul tău sa nu te suspecteze că 
ești infectat și să încerci să îi omori pe cei inocenți fără a fi 
detectat.

Beyond: Two Souls este un joc video interactiv de 
acțiune-aventură pentru PlayStation 3, creat de 
dezvoltatorul francez Quantic Dream și lansat de Sony 
Interactive Entertainment.Tu vei juca cu protagonista,Jodie 
Holmes, și îți vor fi prezentați 17 ani din viața ei (de la 8 ani 
pana la 24 de ani).Dar vei observa ca Jodie nu este o 
fata normala ci ea are o voce interioară cu care poate 
controla lucrurile din împrejurul ei.Aceasta voce interioară 
se numește Aiden,iar cu cât vei progresa mai mult în joc 
cu atât de mult vei afla din ce în ce mai multe informații 
despre Jodie și Aiden.

Shoppe Keep este un joc dezvoltat și publicat de Strange Fire 
Studios și Arvydas Žemaitis. Acest joc are loc într-un ținut magic 
unde trebuie să îți creezi propria afacere prin a-ți deschide un 
magazin în care vei vinde de la poțiuni magice la arme 
periculoase.Trebuie mereu sa îți aprovizionezi magazinul cu 
diferite poțiuni magice,armură, pălării interesante și arme 
periculoase.
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VI.Cărți și recenzii

● Acolo unde femeile sunt 
regi-Isac Alina

● Maus-Dalia Radici
● Și soarele e o 

stea-Dîrloman Cătălina



Acolo unde femeile sunt regi

-de Christie Watson
    Prin povestea ,,Acolo unde femeile sunt regi” 
,autoarea prezintă întâmplările tragice din viața unui 
băiețel nigerian pe nume Elijah care locuia în 
Anglia,acesta fusese torturat și exorcizat de mama 
lui,care avea probleme mintale și credea că în el 
există un ,,vrăjitor” care provoacă necazuri tuturor   
membrilor familiei(ea fiind o femeie credincioasă și 
evlavioasă de origine nigeriană,credea de altfel în multe 
superstiții întâlnite în cultura africană).

     
    Printr-o încercare de a ucide vrajitorul,Deborah își rănește fiul atât de grav,în cât acesta are 
nevoie de asistență medicală.În urma acestei întâmplări,autoritățile engleze îl plasează pe Elijah în grija 
unui asistent maternal și pe Deborah într-un spital de psihiatrie.

  După aceste întâmplări,Elijah având doar 7 ani ,a început să creadă că există cu adevărat un 
vrăjitor în el care aduce necazuri persoanelor pe care le iubește.El nu reușea niciodată să se 
apropie prea mult de asistenții maternali,de frică ca nu cumva vrajitorul să îi rănească.În urma 
unei adopți ,Elijah a avut parte de niște părinții iubitori și grijuli iar pentru o vreme a simțit că 
,,vrajitorul”  a dispărut,dar la finalul cărții vrajitorul apare din nou iar el își ia viața.

    Din punctul meu de vedere cartea este scrisă să sensibilizeze și tot odată să atragă atenția 
cititorului asupra bolilor psihice, dar de asemenea și să prezinte un profil psihologic a unui copil 
care trece printr-un proces de adopție și nu înțelege cu adevărat ce se întâmpla în jurul lui, un 
copil pentru care singură persoană în care are încredere vrea să îl rănească.

    Trebuie să recunosc,că de abia la sfârșitul poveștii am înțeles cu adevărat ce însemna 
vrajitorul pentru Elijah,acesta fiind defapt vina nejustă pe care el și-o asuma în urma 
îmbolnăvirii mamei sale,și moartea tatălui său.

  Nu am niciun regret că am citit această carte deoarece mi-a plăcut la maxim,este o carte 
bine scrisă care te face să empatizezi cu Elijah și să simți pe propria piele fiecare sentiment 
pe care acesta l-a simțit tristețe ,speranță ,vinovăție,chiar și fericire pentru o scurtă durată de 
timp.Cu siguranță este o carte făcută să capteze atenția, celui care o citește pentru ore 
întregi și care te face să vrei să o mai citești odată.

Isac Alina,clasa a  X-a A 
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Maus(Povestea unui supraviețuitor) este un 
roman grafic în care este povestită viața lui 
Vladek Spiegelman(tatăl autorului),evreu 
polonez care trăiește ororile Holocaustului 
și care ajunge cu soția sa Anja,în cel mai 
cumplit loc: Auschwitz în perioada Celui 
de-al Doilea Război Mondial .Romanul este 
împărțit în 2 părți:
“Prin venele tatălui meu curge 
istorie”(1986) și “Și-aici încep necazurile 
mele”(1991).
În acest roman autorul desenează 
personajele într-un mod foarte unic: 
naziștii sunt pisici ,evreii sunt șoareci, 
polonezii sunt porci, francezii sunt broaște 
și americanii sunt câini.

                         Maus
                                                    de Art Spiegelman

 Maus este primul roman grafic premiat cu Premiul Pulitzer.
        În prima parte a cărții ,este relatată povestea lui Vladek din Polonia 
anterbelică pe la mijlocul anilor 30.Cu doar câțiva ani înainte de izbucnirea 
războiului,Vladek își întâlnește iubirea vieții .La scurt timp după întâlnirea 
lor se căsătoresc și este născut primul lor băiat, Richieu, care din 
nefericire nu a supraviețuit războiului.

       După o perioadă scurtă de timp încep să apară zvonuri că va 
izbucni un război dar nimeni nu s-a gândit că se va întâmpla prea de 
curând.Vladek și Anja s-au mutat în casa lor împreuna cu fiul lor și o 
dădacă.Totul a fost frumos pâna în data de 24 august 1939 când 
Vladek a primit un ordin de înrolare în armata polona deoarece se 
știa că va începe un război.Iar pe data de 1 septembrie Germania a 
atacat Polonia și a declarat război. După aceea Vladek a devenit 
prizonier de război, a fost eliberat dar cel mai înfricoșător coșmar 
urma să îi devină realitate deoarece nu cu mult după aceea a devenit 
prizonier la Auschwitz. 
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       În a doua parte ne sunt povestite în continuare trăirile lui Vladek și a Anjei 
ca și prizonieri ai Auschwitz-ului.Viața a fost foarte cruntă dar Vladek a fost 
foarte descurcaret si a încercat sa își facă viața lui și a Anjei mai ușoară.Dar în 
paralel ne este prezentat și viața autorului care, după ce a publicat primul volum 
începe să fie recunoscut și să primească multe oferte.Dar el se simte foarte 
bulversat deoarece va deveni tată în curând,este stresat de redactarea și 
publicarea celui de-al doilea volum din cartea sa ,moartea tatălui său și 
sinuciderea mamei sale.Toate aceste elemente îl obliga să meargă la psiholog.
Romanul se încheie cu eliberarea lui Vladek de către americani și reunirea sa cu 
Anja..
       Această carte este una dintre favoritele mele deoarece povestea este  
impresionant de uimitoare, iar modul în care au fost ilustrate întâmplările este 
complet fascinant. 
Pentru mine ”Maus” este o opera de arta și este cea mai emoționantă poveste 
despre Holocaust  care a fost scrisă vreodată.

   Radici Dalia,Clasa a X-a A
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        ȘI SOARELE E O STEA                  

de Nicola Yoon                                                                                                                      

Și soarele e o stea este un roman scris 
de Nicola Yoon. Protagonista este de origine 
jamaicană si americană pe nume Natasha, iar 
protagonistul    romanului este de origine 
coreeană și americană pe nume Daniel,aceștia 
se întâlnesc în ziua deportării familiei ei 
înapoi in Jamaica. Romanul dezvăluie 
întrebări despre Dumnezeu,iubire si soartă. 

Romanul începe cu Natasha , în 
vârstă de 17 ani care părăsește 
apartamentul familiei sale încercând să 
împiedice deportarea lor. Deportarea 
familiei este declanșată din cauza tatălui ei 
care a condus în stare de ebrietate după ce 
a reușit să joace în prima lui piesă de 
teatru,iar el fiind intoxicat a spus 
ofițerului de poliție că el și familia sa se 
află în America ilegal.

Daniel,în vârstă de 17 ani ,se duce să-și tundă părul pentru a arata prezentabil 
la interviul pentru facultatea Yale.

Natasha se îndreaptă către Serviciile de Imigrare să vadă ce poate fi făcut 
împotriva deportării și cazul ei e în mâinile lui Irene, o tipă singuratică care e pe 
punctul de a se sinucide în acea zi.Natasha ratează întâlnirea cu ea și ajunge pe 
mâinile unui agent care se ocupă de imigrări, pe nume Jeremy Fitzgerald.

În timp ce Daniel se duce către salon sa se tunda, vede în gara de metrou semnul 
divin Deux ex machina,iar atunci decide să urmărească semnele divine și descoperă ca 
pe jacheta lui Natasha e inscripționat același mesaj ,văzând asta el începe să o 
urmărească. Se reîntâlnesc în clipa în care Daniel o salvează de la un  accident, pentru 
că ea avea căștile pe urechi și asculta muzică ,căștile pe care i le-a cumpărat tatăl ei 
cu greu, pentru că veniturile erau foarte mici în familia ei. Daniel și Natasha sunt 
atrași unul de celălalt dar sunt foarte diferiți, Natasha se bazează pe știință și pe 
logica, în timp ce Daniel e plin de credință, creativ și pasional.



Ei petrec fiecare moment împreuna,încep să se cunoască unul pe celălalt.Natasha 
dorește să găsească pasiunea în viața ei, exact cum Daniel o trăiește, în timp ce Daniel 
crede că întâlnirea lor e datorită lui Dumnezeu, Natasha nu crede în asta, preferând să 
creadă în iubire. Pe parcursul zilei ei se îndrăgostesc unul de celălalt.
Natasha suna la imigrări pentru a îi mulțumi lui Irene. Interviul lui Daniel se dovedește 
a fi cu același agent cu care Natasha s-a întâlnit. Jeremy Fitzgerald nu poate să o ajute 
pe Natasha să împiedice deportarea.

În final deportarea lui Natasha și familiei ei este inevitabilă,iar Daniel o 
însoțește la aeroport. Daniel și Natasha păstrează legătura și își promit iubire ,dar 
timpul și distanța face ca relația să se răcească.

Trec 10 ani, iar Irene nu a mai avut gânduri de sinucidere datorită lui Natasha și 
mesajului ei de mulțumire. Irene o vede pe Natasha în avionul unde lucrează ca 
însoțitor de zbor. Natasha îi atrage atenția lui Daniel care prin minune stătea doar la 
câteva scaune distanță. Natasha și Daniel se recunosc reciproc și  reușesc să aibă o 
relație.

Mesajul transmis de roman este acela că, atunci când suntem sortiți să ne 
întâlnim iubirea vieții noastre se întâmplă,iar dacă ajungem sa ne despărțim unul de 
altul din cauza unor lucruri mărunte sau din cauza distanței, relația poate fi reluată de 
unde s-a întrerupt, relația fiind bazată pe sentimente și speranță chiar și credință!

Dîrloman Cătălina,Clasa a X-a B
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