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                                                            Specialități 

Specialitățile Colegiul ,,Alexei 
Mateevici” în viziunea elevilor: 

 
             JURISPRUDENȚA  
                       (grefier) 
          Jurisprudența este teoria și 
filosofia dreptului. Am ales această 
specialitate în domeniul dreptului 
sperând să obțin o înțelegere mai 
profundă a naturii de drept, de 
raționament juridic, a sistemelor ju-
ridice și a instituțiilor juridice. Isto-
ria jurisprudenței moderne a început 
în secolul al XVIII - lea și a fost 
concentrată pe primele principii ale 
legii naturale, drept civil și dreptul 
internațional. Sper că noi, generația 
nouă, să punem în valoare această 
specialitate. 
          Munca grefierilor constituie 
un sprijin real pentru magistrați, 
pentru că ei întocmesc numeroase 
acte procedurale. 
          Grefierul este o persoană cu 
care publicul vine în contact direct.   
          Pentru un viitor mai bun al 
poporului nostru, îi îndemn pe elevii 
care   doresc să schimbe ceva, să 
aleagă această specialitate.  

 
Mihaela BLANOVSCHI, 

gr. 11, GR 

 

 
             
           ASISTENȚA SOCIALĂ 
                  (lucrător social) 
          Asistentul social e persoana 
care îi ajută pe cei aflați în nevoie             
să-și reconstruiască viața. Lucrătorul 
social are o atitudine pozitivă față de 
oameni, abilități de comunicare bine 
dezvoltate și capacități de a se adap-
ta persoanelor din diferite medii. E 
esențial să poată trece peste 
prejudecăți și să trateze cu respect 
persoanele aflate în îngrijirea sa. 
Răbdarea și bunăvoința sunt două 
calități importante ale acestei 
profesii. E o meserie ce implică 
răspundere mare, deoarece unii        
beneficiari depind aproape în totali-
tate de asistentul social, cum ar fi, de 
exemplu, persoanele cu dizabilități 
fizice. Această meserie necesită mul-
tă dedicare și presupune încadrarea 
activă în societate, prin susținerea 
celor nevoiași indiferent de circum-
stanțe. Noi, viitorii asistenții sociali, 
suntem mândri că am ales această 
specialitate.  

 
Gabriela IRODOI,  

gr. 22, LS 
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       ASISTENȚA SOCIALĂ 
              (pedagog social) 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogia socială este considerată ca 
fiind cel de-al treilea domeniu al edu-
caţiei, care se ocupă atât în            
teorie, cât şi în practică de situaţiile 
de viaţă dificile ale oamenilor.  
Relaţia pegagogului social cu clientul 
este una de lungă durată, fapt prin 
care se deosebește de asistentul so-
cial.           
           Abordarea problemelor cu care 
se confruntă pedagogul social în               
procesul de însoţire a vieţii de zi cu zi 
a clienţilor săi, implică un timp mai 
îndelungat, precum şi o relaţie mai 
intensă. Principala atribuţie a pedago-
gului social este organizarea comună 
a vieţii şi activităţii cotidiene, cu indi-
vizi separaţi sau cu grupuri. Astfel, 
pedagogul social completează sau 
înlocuieşte parţial funcţiile familiei. 
       - Pedagogul social este o per-
soană de referinţă în relaţiile cu copiii 
sau tinerii în cadrul unei comunităţi 
educative;  
       - Pedagogul social lucrează, de 
obicei, în casele de copii (şcolari şi 
preşcolari) şi în alte instituţii cum ar 
fi: internate şcolare, şcoli de reedu-
care, centre de primire pentru minori, 
şcoli ajutătoare cu internat;  

 
       - Pedagogul social planifică,     
realizează şi evaluează procesul dez-
voltării copilului / tânărului; 
        - Pedagogul social ajută copilul 
să devină un adult conştient de sine, 
responsabil şi integrat în societate. 
                                                                                        

Valeria TABAC, 
 gr. 21, PS 

 
 
        PEDAGOGIE PRIMARĂ 
                       (învățător)           

         
    •  Învățătorul are drept scop de a 
pregăti elevii pentru formarea unei 
societăți civilizate, de aceea datoria 
noastră, a celor care am ales speciali-
tatea ,,Pedagogie primară”, este să 
dezvoltăm valori educative și 
culturale viitoarelor generații.  
          Recomandăm această speciali-
tate tinerelor generații, deoarece, pe 
lângă posibilitatea de a educa și 
instrui noile generații, contribuie mult  
la dezvoltarea personală. 
 
 

 Adriana RÎNDUNICA,                       
gr. 12, ȘC 
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 •  După părerea mea, prima 
învățătoarea este acea persoană care 
știe cum să combine frumosul cu 
utilul, cea care încurajează și inspiră. 
Învațătorul, cu adevarăt întelept, nu 
te invită să intri în casa intelepciunii 
sale ci, mai curând, te călăuzește 
către pragul minții tale.  
          Din punctul meu de vedere, 
menirea unui învățător nu este să 
creeze elevi asemeni imaginii lui, ci 
să ajute elevii să își creeze propria 
lor personalitate. 
          Deși unii învățători o fac să 
pară uşoară, această activitate poate 
fi un maraton cu obstacole. Învățăto-
rii  trebuie să facă faţă unor 
probleme cum ar fi: clase cu prea 
mulţi elevi, o mulțime de formulare 
şi rapoarte, copii nereceptivi şi sala-
rii mici. Dar eu consider astfel: da, 
nu e deloc uşor să fii învățătoare, se 
cer foarte multe sacrificii, în pofida 
tuturor dificultăţilor însă cred totuși 
că e o profesie ce-mi va aduce mai 
multe satisfacţii decât oricare alta 
din lumea afacerilor. 
           Este o activitate pentru            
oamenii care apreciază libertatea. 
Cred că,  din momentul când ieși in 
fața copiilor, devii stăpân absolut pe 
ceea ce faci, lucrezi în condiții         
favorabile, ai concediu, stabilești 
relații noi, cunoști diferite tipuri de 
oameni  și înveți să socializezi. 

 
Lenuța SUMNEVICI ,              

gr. 11, ȘC 
 

 
 
 

 
    PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ 
                      (educator) 
 
          Am ales cu plăcere speciali-
tatea ,,Pedagogie preșcolară”, pentru 
că aceasta îmi oferă șansa de a         
cunoaște lumea copilului.  
          Vastele cunoștințe cu privire 
la domeniul pedagogic le-am asimi-
lat la orele de psihologie, didactică, 
pedagogie, dezvoltarea limbajului, 
cultura comunicării, teorii pe care        
le-am implementat cu entuziasm în 
activitățile practice, realizate cu 
copiii. În esență, această specialitate 
este una demnă, pentru că suntem 
datori să fim exemple de oameni cu 
dreptate pentru copii în fața cărora          
venim. 
 

Cornelia MARDARE ,  
gr. 31, PR 
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SPORT ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ  

      (instructor sportiv) 

 
          Un instructor sportiv are drept scop de a antrena și a ajuta societatea să 
ducă un mod sănătos de viață. Instructorii sportivi uneori reușesc chiar să te 
facă să revii la viață, îți reamintesc că trebuie să te afli în mișcare și mereu să 
fii plin de energie. 
          Această activitate presupune autoritate, dar și abilități de a  comunica cu 
oamenii. Instructorii trebuie să fie buni organizatori, să ştie să ia decizii rapid, 
să aibă o condiţie fizică bună şi să aibă cât mai multă experienţă în sport. 
          Recomandăm celor interesați de această specialitate să fie determinați în 
a acţiona şi să-și dezvolte o ,,voinţă  de fier". 
 

 
Ana COJOCARU,  

gr. 22 IS 
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Mens sana in corpore sano. 

(Minte sănătoasă într-un corp sănătos.) 



 

 

                                                         Practica pedagogică 

 

Practica pedagogică – o formă de 

activitate prin care se formează 

aptitudinea pedagogică 

        Făcând o incursiune în trecut, îmi 

amitesc și acum cât de neștiutoare                  

m-am avântat pe tărâmurile practicii 

pedagogice. Dezvoltarea personală în 

calitate de cadru didactic a fost posibilă 

doar în timpul stagiilor de practică care  

s-au dovedit a fi pilonii ce                                  

m-au ,,fortificat” ca personalitate pe 

tărâmurile pedagogiei, cultivându-mi 

calități precum empatia, răbdarea, 

bunătatea, faptul de a privi fără să 

judec. Am învățat să mă întreb ,,De 

ce?”, ca, ulterior, să acționez în 

armonie cu principiile pedagogice, 

respectând codul deontologic și 

realizând o educație individualizată, 

valorificând potențialul fiecărui copil, 

în lăuntrul căruia se ascunde germenele 

geniului.  

      

  Fiecare stagiu al practicii pedagogice 

mi-a dezvăluit treptat modul corect de a 

aborda copiii și de a-i înțelege, de a 

valorifica potențialul fiecărei 

personalități în devenire. În cadrul 

practicii psihopedagogice, cu  ajutorul 

testelor psihologice am descoperit o 

mică parte din universul interior al 

copilului, zic o mică parte, deoarece 

sufletul uman este de o imensă 

complexitate.  

       Pe parcursul anilor de studiu în 

Colegiul ,,Alexei Mateevici”, am avut 

posibilitatea să efectuăm câteva stagii 

de practică pedagogică: de inițiere, 

psihopedagogică și comasată, grație 

cărora mi-am dezvoltat abilități 

necesare unui cadru didactic competent, 

cultivându-mi aptitudini, deprinderi și 

virtuți, ce mă ajută să mă impun în 

societate. Imaginația, creativitatea,  

sursele de inspirație au fost valorificate  
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în cadrul practicii pedagogice. Având posibilitatea de a interacționa cu cei mici, mi-

am format propriul stil didactic.  

       ,,Totul e să-ți găsești vocația și să o urmezi. Aceasta este o cale sigură spre sens 

și împlinire”, afirmă Dorian Furtună în cartea sa ,,Cugetările unui (ne)cunoscut”. 

          Practica pedagogică mai înseamnă și nopți nedormite, în care mă delectam cu 

realizarea proiectelor didactice, selectând metode și tehnici care să-i încânte pe copii, 

antrenându-mi imaginația, creativitatea și simțul respon-sabilității.  

          Aflându-mă în fața copilului, mi-am dat seama că de mine depinde viitorul 

acestuia și educația pe care i-o voi oferi, i-o voi cultiva, fie va contribui la formarea 

unei societăți mai bune, fie va denigra panorama omenirii.  

           Dragi colegi, elevi ai Colegiului ,,Alexei Mateevici”,  vă îndemn, cu 

sinceritate și căldură în suflet, să transformați fiecare zi de practică într-o zi de 

sărbătoare, dați șansă oricărei zile din cadrul practicii pedagogice să vă motiveze, să 

vă inspire. Cu siguranță, copiii cu care veți interacționa vă vor răsplăti cu zâmbete.  

       G.B. Shaw  a afirmat: ,,Activitatea este singura cale spre cunoaștere”,       

descoperiți-vă deci cea mai bună versiune a voastră, astfel nu veți fi nevoiți să vânați 

fericirea, această stare a inimii va izvorî din interior și vă va desăvârși formarea 

voastră ca personalitate, rezultat  posibil doar în prezența acestui catalizator – 

practica pedagogică, corelându-ne personalitatea cu arta de a fi prin arta de a exista. 

        

 

A realizat:  

Iana COȚOFANĂ, 

 gr. 43, PR 

                                                          Practica pedagogică 
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                                                         Evenimente  

Elevii Colegiului ,,Alexei Mateevici”, 
sub egida profesorilor, se implică 
activ în diverse activități 
extracurriculare. Trecem în revistă 
cele mai importante evenimente care 
au avut loc în acest semestru:  

 
16.01.18  

,,Tu, Luceafăr peste vremuri tot 
lucești fără de moarte” 

Pentru a celebra memoria lui Mihai 
Eminescu, elevii Colegiului ,,Alexei 
Mateevici”, au organizat o festivitate 
dedicată marelui poet român. 
Activitatea a fost dirijată de profesoara 
Natalia Dumac, cu participarea elevilor 
anilor I și II. Spectatorii au ascultat  
versuri eminesciene, cântece și scenete 
ce, cu siguranță, au atins cele mai 
adânci coarde ale sufletului.  

 
14.02.18  

,,Grigore Vieru — poet al neamului” 
În memoria lui Grigore Vieru s-a 
realizat un spectacol literar-muzical 
organizat de profesoara de limbă și 
literatură română, Irina Rusu, la care 
au participat elevii grupelor anului I, 
(gr. 12 și 13, ȘC). Scopul activității a 
fost de a readuce în memoria 
spectatorilor versurile calde ale 
poetului și de a sensibiliza sufletele 
celor prezenți prin poeziile și cântecele 
prezentate de organizatori.  
                    

 
  

     23.02.18  
,,Festivalul dragostei, festivalul 

pasiunii” 

,,Festivalul dragostei, festivalul 
pasiunii” a fost organizat în legătură cu 
celebrarea Dragobetelor, sărbătoarea 
iubirii. Organizatori: Comitetul 
sindical al colegiului; Ciobanu 
Ecaterina, președintele comitetului, șef 
secție Didactică; Botea Veaceslav, 
membru al Comitetului sindical, 
director adjunct practică; Curoș 
Liudmila, membru al Comitetului 
sindical, director adjunct instruire. Au 
fost implicați elevii anului II: gr. 21, 
PS; 22, LS; 21, IS; 22, IS; 23, AS. 
Prezentatori: Bivol Silvia, gr. 43 PR și 
Onofrei Zamfir, gr. 11, GR.  
Scopul activității a fost de a evidenția 
și de a încuraja participanții în 
evoluarea artistică  valorificând 
potențialului creativ al elevilor. 
Festivalul a fost remarcat                  
printr-o expoziție în care au fost 
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prezentate lucrări hand-made: quilling, 
croșetare, lucrări cu biser și pictură. De 
asemenea, au fost prezentate numere 
artistice, cântece, muzică populară și 
ușoară, coreografie populară, modernă și 
workout. Invitații speciali ai acestui 
eveniment au fost: tânăra interpretă de 
muzică ușoară, Daniela Pîntea (Danny) 
și participanta activă în cadrul 
activităților extracurriculare, premiantă 
a concursurilor municipale și 
republicane de cântec, Adelina Stoica, 
gr. 43, PR.  

 
06.03.18  

,,Femeia a VIII-a minune a lumii” 
Cu ocazia celei mai însemnate zile 
pentru femei a avut loc activi-
tatea  ,,Femeia a VIII-a minune a lumii”. 
Organizatori: diriginții grupelor 33, PR 
și 21, PS, Boaghi Elena și Moșneaga 
Nadejda. Participanți: elevii grupelor 
33, PR și 21, PS. Prezentatori: Gonța 
Mirela, gr. 33, PR și Chișleac Cristina, 
gr. 21, PS.  
A fost adus omagiu femeii prin diverse 
numere artistice: cântece, recital dedicat 
mamei, interpretare la instrumente 
muzicale, vioară, pian, chitară. Pe scenă 
de asemenea a evoluat Ansamblul 
vocal ,,Armonie”, laureat al festivalului-
concurs republican de creație artistică 
dedicat poetului Grigore Vieru, dirijor: 
Gîza Nadejda.  

 
14.03.18   

,,Alexei Mateevici -  propovăduitorul 
limbii noastre” 

În legătură cu împlinirea a 130 de ani de 
la nașterea poetului s-a organizat 
activitatea cu genericul ,,Alexei 
Mateevici - propovăduitorul limbii 
noastre”. Coordonatorul activității a fost 
Morar Liudmila - șef Catedră ,,Științe 
Socio-umane”. Scopul principal a fost 
familiarizarea elevilor cu istoria poetului 
Alexei Mateevici. Elevii s-au manifestat 
printr-un recital de poezie, iar la final au 

                                                         Evenimente  

  8 



 

 

cântat, solemn, tot imnul Republicii 
Moldova ,,Limba noastră”, creația cea 
mai de preț a lui Alexei Mateevici. 
 

24.03.18  
,,Chantons, amis!” 

La data de 24.03.2018, în Chișinău,         
s-a desfășurat Festivalul-Concurs Re-
publican de cântec francez ,,Chantons, 
amis!”, ediția a XV-a. Premianta           
locului I, la categoria 18-21 ani, a fost 
eleva Colegiului ,,Alexei Mateevici’’, 
Adelina Stoica, gr. 43, PR, însoțită 
coreografic de Munteanu Adriana, gr. 
23 AS, mentor responsabil – Botea 
Veaceslav. 
Membrii juriului au fost: Constantin 
Rusnac, Olivier Prado, Luc von 
François, Robin Koskas, Vlad Mircos, 
Elena Marian, Gutiera Prodan și El 
Radu. Parteneri: Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării al Republicii 
Moldova, Academia de Studii 
Economice a Moldovei, Organisation 
des Nations Unies pour l’education, 
Ambasada Franței, Făclia, Teleradio 
Moldova și Alianța Franceză. 
 
 

 
 

30.03.2018  
Muzeul ,,Alexei Mateevici” 

Un grup de elevi din Colegiul ,,Alexei 
Mateevici” au vizitat Casa-Muzeu a 

poetului Alexei Mateevici, satul Zaim, 
raionul Căușeni, sub îndrumarea 

profesoarei de limbă și literatură 
română, Pușcă Ala, și a directorului 
adjunct practică, Botea Veaceslav. 

Elevii anului I, Onofrei Zamfir, 
Mariniuc Ionuț și Sava Aureliana au 

prezentat un recital de poezie și un 
cântec la vioară. De asemenea, ei au 

fost prezenți la inaugurarea pietrei 
comemorative a lui  Alexei Mateevici. 

 
05.04.2018  

Prevenirea și gestionarea situațiilor 
de urgență generate de inundații 

În incinta colegiului s-a desfășurat 
seminarul ,,Prevenirea și gestionarea 
situațiilor de urgență generate de 
inundații”. Organizatori: Bantuș 
Larisa, șef catedră ,,Pedagogie, 
Psihologie și Sport” în colaborare cu 
Bantuș Anatolie, directorul Centrului 
European pentru reducerea riscurilor 
naturale, ECMNR, Chișinău și 
profesorul Geanluca Silvestrini, 
secretar executiv al Acordului 
European și Mediteranean privind 
riscurile majore al Consiliunui 

                                                         Evenimente  
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European. De asemenea, au participat 
elevele grupelor absolvente, 
specialitatea ,,Pedagogie preșcolară”, 
Bercu Victoria, director 
Colegiului ,,Alexei Mateevici” și 
Botea Veaceslav, director adjunct 
practică. La seminar s-a discutat despre 
comportamentul în situațiile de risc în 
rândul populației; prevenirea situațiilor 
tragice de inundații; protecția copiilor 
în caz de inundație; reguli de 
comportament și măsuri de protecție în 
timpul inundațiilor. 

 
Regulile de bază ce trebuie respectate 
în caz de inundație: 

 Învață semnalele de alarmare 
transmise prin sistemul de 
înștiințare; 

 Ascultă informații oficiale și 
buletinele meteorologice; 

 Semnalează autorităților locale 
despre inundații, alunecări de 
teren și accidente majore; 

 Păstrează la îndemână un stoc de 
provizii pentru câteva zile; 

 La evacuare ia cu tine alimente 
pentru a le folosi pe drum. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
24.04.2018  

,,Și tu poți fi o stea” 
 
În cadrul festivalul-concurs republican 

de muzică ușoară și populară ,,Și tu 
poți fi o stea”, ediția a V-a, 2018, pe 
locul III au fost clasate: 
 • Stoica Adelina, gr. 43, PR, la 
categoria canto-estradă, cu piesa ,,Tu 
ești primăvara mea” din repertoriul lui      
Aurelian Andreescu; 
•  Munteanu Adriana, gr. 23, AS, cu 
dans modern, hip-hop;  profesor-
coordonator – Botea Veaceslav. 
Menționăm că domnul Botea 
Veaceslav an de an promovează tinere 
talente. 
 

A realizat: 
Maria IURCEAC,  

gr. 34, PR 
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                                                         Evenimente  

2 MARTIE 1992 – VEȘNICĂ 
MEMORIE EROILOR                                  

RĂZBOIULUI 
TRANSNISTREAN  

 
La data de 27.02.2018 în incinta 
Colegiului ,,Alexei Mateevici” a 
avut loc o întâlnire a elevilor cu 
participanții războiului din                       
Transnistria. Ghenadie Cosovan, 
colonel de rezervă, a informat elevii 
despre conflictul militar, care        
actualmente este un conflict politic 
între Republica Moldova și                      
autoproclamata „Republică Moldo-
venească Nistreană” cu privire la 
exercitarea controlului asupra rai-
oanelor Camenca, Dubăsari, Grigo-
riopol, Râbnița, Slobozia, Tiraspol, 
aflate pe malul stâng al 
râului Nistru și orașul Tighina, aflat 
pe malul drept al aceluiași râu.  

Elevii anului III au fost informați 
despre cauzele și efectele războiului 
ce a decurs cu 26 de ani în urmă. 
Au vizionat un video realizat de 
Academia „Ștefan cel Mare” a    
Ministerului Afacerilor Interne, în 
care au fost prezentate imagini din 
timpul războiului, fiind enumerați 
cetățenii decedați în timpul con-
flictului. Elevii au fost profund 
emoționați de activitate, au mani-
festat atenție și au înaintat întrebări 
veteranilor referitor la subiect. 

La războiul din 1992 au luat parte 
aproximativ 30.000 de persoane, 
militari, poliţişti şi voluntari, 287 
dintre aceştia şi-au pierdut viaţa, iar 

zeci de persoane sunt date dispărute 
până astăzi. Războiul s-a încheiat 
oficial la 21 iulie 1992, când 
preşedinţii Rusiei şi Republicii 
Moldova au semnat la Moscova 
acordul de încetare a 
focului. Armata rusă nu s-a retras 
însă din stânga Nistrului nici până 
astăzi, aşa cum urma să o facă po-
trivit angajamentelor asumate. 
Ecourile războiului nu au încetat să 
răsune până în prezent. 

 Toți eroii căzuți în Războiul Trans-
nistrean au fost introduși în cartea-
album, editată la cererea Ministe-
rului Afacerilor Interne, „Eroii căzuți 
în luptele pentru integritatea teritorială și 
independența Republicii Moldova” de    
Simion Carp, Iurie Larii, Iurie 
Odagiu, Ruslan Condrat. Autorii  
au făcut o donație de carte bibli-
otecii colegiului, pentru ca elevii să 
poată să o răsfoiască, amintindu-și 
cu profund respect de acei care               
și-au dat viața pentru patrie. 

    De asemenea, la activitate a fost 
prezent și Andrei Berlinschi,            
reprezentantul Ligii Studenților 
Democrați din Republica Moldova, 
care a informat elevii despre lan-
sarea de către Liga Studenților a 
unei campanii  ,,Mândru de Moldo-
va” care va contribui la dezvoltarea 
patriotismului în rândurile tinerilor 
din RM. 

 

A realizat:  
Ana-Maria CHISTOL,  

gr. 34, PR 
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             Each year in March, the              

Department of Language and              

Communication of “Alexei Matee-

vici” College celebrates Foreign 

Language Days. During ten days 

English and French teachers as 

well as their students are involved 

in different  activities which pro-

mote these two languages. The 

aim of these activities is to enter-

tain and inform students about the 

history, culture and achievements 

associated with English and 

French as well as to encourage 

students to learn these languages. 

These days in college often                 

features book-reading events, 

quizzes, poetry, literature             

exchanges, cuisine, songs, inviting 

native speakers and other activi-

ties that promote English and 

French. 

            As referring to English, it 

was originally the language of 

England, but through the historical 

efforts of the British Empire it has 

become the official language in 67 

sovereign states and 27                        

non-sovereign entities. It is the 

third most widely spoken                  

language in the world after Chi-

nese and Spanish. Due to its status 

as “the language of business” it is 

learned by many worldwide as a 

second language. There are                 

several factors that make the        

English language essential to com-

munication in our current time. 

First of all, it is the most common 

foreign language. This means that 

two people who come from                    

different countries usually use 

English as a common language to 

communicate. That’s why                     

everyone needs to learn the          

language in order to get in touch 

on an international level.              

Secondly, it is the language of 

education,  science, internet, press 

and other important domains.        

Although many people think that 

it is very difficult and confusing, 

English is actually the easiest       

language of the world because 

there are so many resources avail-

able on Internet and in bookstores. 

There are also many interesting 

facts which will arouse your inter-

est in learning this language, for 

instance: 

 

 A new word is added two the 

English dictionary every two 
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hours; 

 “E” is the most commonly used 

letter in the English language; 

 There are 24 different dialects 

of English in the United States; 

 “Pronunciation” is the most 

mispronounced English word; 

 The original name for 

“butterfly” was “flutterby”; 

 There is no word in English 

language that rhymes with 

“month,” “orange,” “silver,” or  

“purple”; 

 The word “goodbye” originally 

comes from an Old English 

phrase meaning “God be with 

you”; 

 The first English dictionary 

was written in 1755; 

 The word “set” has the highest 

number of definitions; 

 Happy is used three times more 

often in English than sad. 

 

           Officially, English Lan-

guage Day is celebrated each year 

on April, 23rd. It was chosen this 

day because it’s the birthday of the 

greatest English poet and play-

wright William Shakespeare. This 

is the reason why I chose to discuss 

with my first year students about 

the life and works of William 

Shakespeare during this ten day 

period. Students became familiar 

with a lot of facts about his life and 

plays. They had different interest-

ing activities on this topic. They                      

discovered important details from 

his biography and lifetime activity.  

 

      In future, we intend to continue 

informing our students about the 

importance of speaking a foreign 

language because it will help them 

to open different doors and views 

in their life, as Frank Smith said 

“One language sets you in a corri-

dor for life. Two languages open 

every door along the way.” 

 

A realizat: 

 Diana STRĂTILĂ, 

 profesoară  
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SONDAJ DE OPINIE 

 
Bacalaureat 2018 

 
1. Cum te pregătești pentru            

examenele de bacalaureat ? 
2. Ce emoții trăiești când te                          

gândești la examene? 
3. Pentru care dintre examene 

ai cea mai mare frică? 
4. La ce disciplină ești dispus să 

susții examenul chiar mâine? 
Ce te face să fii atât de sigur? 

5. Ce așteptări ai de la sesiunea 
de bacalaureat din anul aces-
ta? 

 
Țugui Dumitrița, gr . 31, PR 

1. Mi-am cumpărat diverse 
ghiduri pentru fiecare disci-
plină. Am căutat testele de la 
examenele de bacalaureat din 
anii precedenți și încerc să le 
fac de sine stătător, chiar îmi 
cronometrez timpul ca să văd 
dacă reușesc sau nu. La istorie 
facem diverse eseuri din anii         
precedenți. La chimie am            
început să repet toată materia 
predată în anii precedenți. 

2. Teamă, frică. 
3. Limba franceză. 
4. La examenul de limbă română 

sau de chimie. La limba 

română am citit toate operele 
și mă descurc binișor, iar la 
chimie am recapitulat toată 
programa și sunt sigură că o să 
mă descurc. 

5. Să-mi verific propriile cu-
noștințe, să văd care este         
nivelul meu și, desigur, sper că 
o să am doar note bune. 

 
 
Mardare Cornelia, gr . 31, PR 
 

 
1. Învăț sistematic temele care se 

predau la colegiu, citesc 
operele propuse de program. 
Am, de asemenea, câteva 
ghiduri din care învăț și îmi 
amintesc temele trecute. La 
istorie, de exemplu, scriu 
eseuri din clasa a X-a, a XI-a 
și desigur a XII-a. 

2. Frică și neîncredere. 
3. Geografie. 
4. Cred că la examenul de limbă 

română, fiindcă citesc siste-
matic, știu să comentez, de 
asemenea scriu cu ușurință 
eseurile. 

5. Cel puțin să obțin note de                 
trecere. 
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Jalbă Gabriela, gr . 32, PR 
1. Mă pregătesc adăugător la 

toate disciplinile de 
bacalaureat. 

2. O dată ce mă gândesc la 
bacalaureat, simt că intru în 
depresie. 

3. La istorie, pentru că profesoara 
e diriginta noastră. 

4. La limba română, pentru că e 
limba maternă. 

5. Să văd nivelul meu de 
cunoștințe. 

 

Chetruș Victoria, gr . 32, PR 
1.  Nu fac nimic. 
2. Simt că intru în depresie, dar am 
persoane alături care mă 
încurajează. 
3.  La istorie. 
4. Nu sunt dispusă să dau mâine 
vreun examen, pentru că nu mă 
simt pregătită. 
5. Să susțin bine examele, ca să fiu 
admisă, la universitate, la buget. 
 

Gonța Mirela, gr . 33, PR 
1. Acum fac ore suplimentare la  
geografie, apoi vreau să fac la 
toate disciplinle de bacalaureat. 
Mă pregătesc sistematic la acestea. 
2.  Simt un oarecare discomfort, 
chiar dacă știu că voi susține bine 
bacalaureatul, am o mică 
presimțire că notele nu vor 
corespunde așteptărilor mele.                           
3. Cel mai tare mă tem la 

geografie și la limba franceză. 
4.  La istorie și română, pentru că 
am la acestea note mari, doar de 9 
și  10. 

5. Să susțin cu bine examenele de  
bacalaureat. Să scap de această 
frică față de bacalaureat pe 
care mi-o insuflă cei din jur. 

 

Ciubotaru Tatiana, gr . 34, PR 

 
1. Caut diverse teste din anii 

precedenți și încerc să le               
rezolv. Îmi telefonez prietenele 
care deja au susținut examenul 
de bacalaureat, le cer sfaturi și 
astfel încerc să mă pregatesc 
cum pot mai bine.                                              
 

2. Trăiesc niște emoții de frică și 
stres, deoarece am unele 
temeri legate de aceste             
examene. 
 

3. Cea mai mare frică este pentru 
examenul la geografie, pentru 
că necesită multă muncă cu 
harta (lucru care nu-mi 
reușește prea bine), dar mă 
antrenez zilnic; de asemenea, 
sunt mulți termeni  geografici 
pe care încă nu-i cunosc. 
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 14 



 

 

                                               Sondaj de opinie  

 
4. Chiar mâine sunt dispusă să 

susțin examenul  la limba și 
literatura română, deoarece îmi 
place  acest obiect, mă 
pregătesc intens și, mai ales, 
pentru că e limba mea maternă.           
. 

5. Sper să susțin cu brio                
examenele de bacalaureat și să 
pot merge la studii mai departe, 
la universitate. 

 
 
Mihaela Barcari, gr . 34, PR 

 
1. Eu îmi selectez diverse teste la 

toate materiile de bacalaureat și 
mă antrenez, invăț diverși 
termeni geografici, istorici, 
scriu eseuri la limba străină și, 
desigur,  la limba și literatura  
română. 
 

2. Fiind stresată, dar totuși încre-
zută în forțele mele, consider 
că sunt capabilă să susțin                
examenele de bacalaureat. 
 

3. Cea mai mare frică o am pentru 
disciplina de istorie, deoarece  
aceasta necesită cunoașterea           
numeroaselor date istorice și,  
desigur, cunoașterea hărții, care 
e cam dificilă pentru mine.                                                       
 

4. Sunt dispusă să susțin chiar               
mâine examenul la limba și 
literatura română, deoarece 
sunt o fire  creativă și îmi place 
să meditez asupra diverselor 
texte literare. 

5. Cea mai mare așteptare este de 
a susține cu bine examanele de 
bacalaureat ca să îmi pot              
continua studiile într-o               
instituție superioară de 
învățământ. 

 
 

 

Sondaj realizat de: 

Cristina COSTAȘ , 

Liudmila PAVLOV,   

 Corina CHINAS, 

 gr. 34, PR  
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  Ziua Internațională a Femeii  
 
Ce a reprezentat ziua de 8 martie 
în istorie ? 
 
Ziua Internațională a Femeii este 

sărbătorită în fiecare an pe data de 

8 martie pentru a comemora atât                  

realizările sociale, politicile și                  

condițiile economice ale femeilor, 

cât și discriminarea și violența care 

își fac încă simțită prezența în mul-

te părți ale lumii. Ziua Inter-

națională a Femeii a fost adoptată 

în 1977, printr-o rezoluție a 

Adunării Generale a ONU. ONU a 

sărbătorit pentru prima dată Ziua 

internațională a femeii pe 8 martie, 

în 1975 — Anul internațional al 

femeii. 

Tradiții și obiceiuri de 8 Martie: 

 Data de 8 martie este  
asociată cu primăvara, iar unul din-
tre principalele simboluri ale aces-
tei zile sunt florile. „Mascota” in-
ternațională a Zilei femeii este 
laleaua. Aceasta reprezintă un 
simbol al primăverii și trebuie să 
fie oferită femeilor de ziua lor. 
 Fetele care poartă mărțișorul 
 în perioada 1-9 martie vor avea 
noroc tot anul.  
 În Italia, de 8 Martie sunt  
organizate reuniuni pe tema 
afirmării drepturilor femeilor, a 
siguranţei         acestora la locul de 
muncă, a sănătăţii. În această zi, 
bărbaţii din Italia oferă femeilor 
mimoze galbene. Mimozele gal-

bene şi ciocolata sunt cadouri 
oferite frecvent şi femeilor din              
Rusia şi Albania. 
 In Portugalia femeile  
sărbătoresc seara zilei de 8 Martie 
în oraş, în grupuri formate numai 
din reprezentante ale sexului fru-
mos.  
 Femeile din   Pakistan   cele- 
brează în fiecare an luptele acestora 
pentru drepturile femeii şi încer-
cările de natură culturală sau religi-
oasă prin care au trecut acestea. 
 În China, pe 8 martie,  
femeile se bucură de o după-amiază 
liberă. În această zi, bărbaţii dăru-
iesc flori şi mici cadouri femeilor 
din viaţa lor – soţiilor, iubitelor, 
mamelor, fiicelor şi colegelor. 
 În România şi în Bulgaria se  
păstrează obiceiurile de dinaintea 
căderii comunismului. În acele 
vremuri, de 8 Martie, de Ziua 
Mamei, copiii le făceau cadouri 
mamelor, bunicilor, învăţătoarelor 
şi profesoarelor. 
•    Tradiția spune că nu trebuie să 
te cerți cu mama ta sau cu femeie 
iubită în această zi de sărbătoare, 
pentru că acest lucru ar putea aduce 
ghinion. 
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                  *** 
Aşa e mama şi a fost bunica 
Şi ca ele mâine eu voi fi. 
Ce facem noi, femeile? Nimica, 
Decât curat şi uneori copii. 
 
Suntem veriga firului de aţă 
În fiecare lanţ făcut din doi 
Ce greu cu noi femeile în viaţă 
Dar e şi imposibil fără noi... 

Adrian Păunescu  
 

                 *** 
Fiinţă firavă, femeie... 
Izvor de viaţă şi durere, 
De bucurie şi de ură, 
Izvor curat de bunătate, 
Izvor de frumuseţe pură. 

Emilia Plugaru 
 

                 *** 
- Vreau să te văd, femeie, 
Sau vino să mă vezi, 
Mi-e dor de iarba crudă 
A ochilor tăi verzi; 
De-a tale negre gene 
Ce tremură uşor 
Ca aburul de ploaie 
De-asupra codrilor. 

Grigore Vieru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                 *** 
Mai regina decât floarea, 
Doar femeia poate fi, 
Mai adanca decât marea 
Doar femeia poate fi. 
 
Mai cumite ca poemul, 
Doar femeia poate fi. 
Mai cumplita ca blestemul, 
Doar femeia poate fi. 
 
Mai de-april ca primavara, 
Doar femeia poate fi. 
Si mai dulce ca vioara, 
Doar femeia poate fi. 

Dumitru Matcovschi 
 

 
„Femeia e o creatură menită să fie 
iubită, nu înțeleasă.”                         

Sigmund Freud 
 
„Noi, femeile, avem nevoie de fru-
musețe ca să ne iubească bărbații și 
de prostie ca să-i iubim.”                              

    Coco Chanel 
 

 „Poate ca, intr-adevar, ochii femeii 
iubite sunt marginea lumii.” 

 
          Grigore Vieru 
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PAȘTELE 
 Învierea Domnului sau Paștele este 
una din cele mai așteptate și mai 
respectate sărbători religioase care 
comemorează evenimentul funda-
mental al creștinismului, Învierea 
lui Iisus Hristos – Marele în-
drumător al omenirii, considerat 
Fiul lui Dumnezeu. Paștele este 
sărbătoarea cea mai sfântă din               
calendarul creștin, urmată de 
Crăciun. 
 

Tradiții si obiceiuri: 
 

 Fiecare creștin trebuie, în                     
perioada postului, să se abțină de la 
consumul bucatelor din carne și 
lactate și să se îngrijească de suflet 
prin fapte de dăruire și milostenie. 
În același timp, postul este și o peri-
oadă de luptă cu sine, cu capriciile 
și obișnuințele, fapt pentru care 
doar cei ce reușesc să le înfrunte, 
pot primi sfânta împărtășanie. 
 
 În perioada postului fiecare          
familie este preocupată de curățenia          
generală atât în casă, cât și în toată 
gospodăria, pentru a întâlni            
Învierea Domnului într-un mediu 
curat. Gospodinele „primenesc” 
casa pentru sărbătoare, iar 
bărbaților le revine curățenia din 
gospodărie. 
 
 De Florii se aduc la biserică  
ramuri verzi de salcie, care se 
sfințesc și se împart credincioșilor, 
drept semn de bucurie, amintind de 
sosirea lui Isus Hristos la Ierusalim. 
Cine înghite trei mugurași de salcie 

va fi sănătos tot anul. 
 Pregătirea bucatelor pentru  
Paști începe în Săptămâna Mare, 
fiind respectată o anumită rân-
duială. Se pregătesc afumăturile din 
carne: jambonul, pastrama, cârnații 
de casă. Cu o zi înainte de Paști se 
pregătesc și alte bucate precum: 
răcituri, pârjoale, miel copt, friptură 
de miel, diferite salate. În Joia Mare 
gospodinele coc pască. Conform 
tradiției, în Moldova se cunosc două 
feluri de pască: pasca cu brânză și 
pască dulce răspândită și cu numele 
de cozonac. 
 
 Pentru sărbătorile de Paști, 
creștinii vopsesc ouă roșii. Oul este 
considerat drept simbol universal al 
nașterii, în cazul religiei creștine 
este atribuit mai frecvent simbolului 
renașterii, al nemuririi, făcând parte 
și din simbolurile reînvierii naturii 
și vegetației. La început ouăle erau 
vopsite numai în culoarea roșie, dar 
cu timpul au început să fie utilizate 
și alte culori. În vopsirea 
tradițională a ouălor de Paști se 
folosesc coloranți naturali: flori, 
frunze, fructe și coji de copaci. Din 
păcate, astăzi se folosesc mulți          
coloranți chimici. De rând cu vopsi-
rea ouălor într-o singură culoare s-a 
practicat și se continuă încondeierea 
ouălor cu diverse motive decora-
tive.  
 
 În noaptea Învierii, credincioşii  
merg la Biserică pentru slujba 
religioasă și sfințirea bucatelor de 
Paști. În coșul de Paști gospodinele 
pun ouă roșii, pască, bucate din       
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carne, caș etc. Alimentele aduse la biserică în noaptea Învierii sunt un simbol al 
reînvierii și al belșugului. În tradiția strămoșească era primit, ca, întorcându-se 
de la biserică, să păstreze focul aprins, aducând lumina în casă și gospodărie. 
Ajunși acasă, înainte de a se așeza la masa, creștinii se spală cu apă proaspătă 
în care se pun un ou roșu, unul alb și o monedă de argint „ca să fie curați, 
sănătoși, rumeni și bogați anul împrejur”. 
 Așezându-se la masa, creștinii mănâncă din cele sfințite, nu înainte de a se  
saluta cu expresia „Hristos a înviat!”, răspunsul fiind „Cu adevărat a Înviat!”. 
Tradițional, de Paști se servește mielul copt. Mielul tăiat la sărbătoarea Paștelui 
este identificat simbolic de creștini cu Iisus Hristos, prin care este reactualizată 
moartea sa fizică. 
 Pe vremuri, la Paște, în deosebi a doua și a treia zi, în multe sate se organi 
zau jocuri, hora satului, unde veneau sătenii de toate vârstele. Tradițional, în 
zilele de Paști, la moldoveni era „datul în scrânciob”. Drept plată pentru 
această distracție erau ouăle roșii. Se credea că cine se dădea în scrânciob, ace-
luia îi vor crește roadele înalte și-i va merge bine tot anul. A doua zi de Paști se 
obișnuiește ca finii să se ducă la nași cu daruri: pască, cozonac, ouă roșii,          
dulciuri etc. 

 
A realizat:  

Inga HUȘTIUC, 
gr. 34, PR 
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Alexei Mateevici -  
părinte al limbii române 

 
,,Mateevici a fost și a rămas su-
fletul acelora care au iubit liber-
tatea și frumosul, poezia și lupta, 
sperând mereu că lumina zorilor se 
va abate și peste ei”. 

                  
 Ion Nuța 

     

          Marele român, preot şi poet 
Alexei Mateevici ar fi împlinit anul 
acesta 130 de ani. Colegiul nostru 
îi poartă numele cu mândrie de 
aproape trei decenii și păstrează, în 
continuare, admirația și stima față 
de personalitatea acestuia. 
 
Date biografice: 
 S-a născut la 16 martie 1888, 

în satul Căinari (fostul județ 
Bender), în familia preotului 
Mihail Mateevici. 

 Studiază la Seminarul Teologic 
din Chișinău. 

 S-a manifestat ca publicist și 
traducător, prozator și 
folclorist, dar principala sa 
vocație a fost cea de poet. 

 A debutat ca publicist la 18 
ani, în ziarul Basarabia. Prima 
creație originală este schița 
Toamna. 

 Cunoștea mai multe limbi, 
printre care greaca, latina, 
franceza, slovona, rusa și 
germana.  

 A absolvit Academia 
Teologică din Kiev. A predat 
greaca și latina la Seminarul 
Teologic din Chișinău. 

 Dintre primele poezii se 
remarcă: Cântecul zorilor, 
Țăranii, Țara, Eu cânt. 

 În 1915 este înrolat ca preot 
militar și ajunge pe frontul de 
la Măreșești. 

 Fiind bolnav de tifos 
abdominal moare la 13 august 
1917, la doar  29 de ani. A 
doua zi, pe 14 august, este 
înmormântat la cimitirul 
central din Chișinău, de pe 
strada Armeană. 

 
          Alexei Mateevici a fost cel 
mai talentat dintre poeții 
generațiilor trecute ale Basarabiei, 
a avut o soartă mai mult decât 
crudă. Român până în cele mai 
adânci fibre ale ființei lui, el nu are 
norocul să-și potolească setea de 
cultură din izvorul culturii 
naționale.  
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          Ceea ce surprinde la Mateevici 
este faptul că, deși a învățat numai în 
școli cu limba de predare rusă, 
posedă încă de la o vârstă fragedă, 
aproape toate tainele limbii române.  
 
,,…Mateevici care, din încrucișarea 
influențelor lui Eminescu și a 
poeților mistici ruși, ne-a lăsat 
câteva perle de poezie, în care se 
simte substratul mănos al conștiinței 
naționale din Basarabia, energia și 
puterea de rezistență a sufletului 
poporului, mistica și frumusețea 
limbii lui”. 
                                Ștefan Ciobanu 
 
           Deasupra tuturor se ridică însă 
cea mai reprezentativă creație a lui 
Mateevici, Limba noastră.                                       
           Inițial,  o compoziție festivă, 
care a circulat pe foi volante, după 
publicarea ei în ,,Cuvânt 
moldovenesc” și ,,Școala 
moldovenească”, s-a impus de-a            
lungul anilor ca o carte de căpătâi a 
oricărui român, iar când versurile au 
fost puse pe muzică de Al. Cristea, în 
1938, Limba noastră devine cântecul 
de izbândă închinat limbii, poporului 
și țării. Astăzi acesta este imnul de 
stat al Republicii Moldova. 
 

,,Limba noastră-i o comoară 
În adâncuri înfundată 

Un şirag de piatră rară 
Pe moşie revărsată”. 

Alexei Mateevici 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Casa lui Alexei Mateevici, s. Zaim 

 

 

A realizat: 
Maria IURCEAC,  

gr. 34, PR 
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                                                Ex-Libris 

INVITAȚIE LA 

                 LECTURĂ 

 

Trăim, probabil, cele mai 

pragmatice vremuri din întreaga 

istorie a omenirii. Nu mai avem 

răbdarea și înțelegerea înțelepților 

din antichitate. Ne interesează 

doar scopul final, nu și modul prin 

care vrem să obținem rezultatul. 

Odată cu trecerea timpului, am 

pierdut plăcerea de a contempla și 

de a observa lucrurile. Mânați, 

parcă, mai tot timpul de niște 

angoase, de o grabă nestăvilită ce 

constrânge permanent la acțiune, 

am ajuns să arătăm asemeni unor 

nevrotici cuprinși de boala muncii. 

Eficiența e cea care ne 

caracterizează, indiferent de 

resortul activității noastre. Într-o 

lume așezată, ar spune unii, 

contează doar eficiența, doar 

rezultatul  muncilor asidue, restul 

sunt fleacuri. Am pierdut interesul 

pentru ideal, pentru tot ce-i frumos 

și sublim, pentru lucrul bine făcut. 

Parcă am fi prinși în gheara 

spiritului cartezian – sunt util, deci 

exist. Utilitarismul a adus cu sine 

nu doar eficiența materială, ci și 

decadența ființei umane și, în cele 

din urmă, sucombarea spiritului.  

Borges, în una din zilele 

sale, a imaginat paradisul ca o 

bibliotecă. Și, dacă-i adevărat ce 

spun biografii lui Adolf H., acesta 

citea câte o carte pe noapte, ceea 

ce nu-i deloc puțin. Mă îndoiesc 

că, azi, se mai citește cu aceeași 

pasiune febrilă ca odinioară. Aș 

putea spune chiar că am pierdut 

plăcerea de a citi, căci puțini mai 

sunt azi din cei care citesc o carte, 

iar cei care dețin o bibliotecă în 

casă, o țin pentru decor și 

prestanță. Mulți consideră că 

informarea din cărți a devenit o 

metodă perimată, care necesită 

mult timp, astfel, găsindu-i o 

alternativă practică și destul de 

rapidă, au înlocuit-o cu internetul, 

adică cu o metodă pragmatic 

expeditivă.  

Cum spuneam, ne lipsește 

răbdarea, plăcerea de a ține cartea 

în mână și de a o răsfoi, de-a-i 

pătrunde esența și de-a-i abstrage 

cele mai importante idei. Și să nu 

credeți cumva că vreau să vă 

conving de cât de important este 

cititul, ci, mai degrabă, de lipsa 

lui, de faptul că lipsa lecturii duce 

la carențe și lacune în vorbire. Un  

om care se exprimă șleampăt are o 

gândire deficitară – iată o 

certitudine de fier. Trebuie văzut 

bine ce facem cu viețile noastre, 

nu de alta, însă, degrabă, vom 

ajunge să semănăm cu barbarii 

care au cucerit Roma. Involuția 

culturii și a spiritului duc direct  la 

pierderea însușirilor noastre 

morale.  
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• N.V. Gogol „Suflete 

moarte” 

Despre viața și 

nebunia lui N.V. 

Gogol s-au scris  

multe. Cu N.V. Gogol 

începe literatura 

rusească. F.M. 

Dostoievski avea să afirme mai 

târziu că din Mantaua lui N.V. 

Gogol se trag toți marii scriitori 

ruși. Fiind considerat un elev 

mediocru, N.V. Gogol nu ieșea 

niciodată în evidență, însă, datorită  

talentului său scriitoricesc, avea 

posibilitatea de a-și publica 

scrierile în revista școlii. Erau 

unicele lui clipe de glorie, 

momente rare în care copilul cu 

ochi triști învăța să zâmbească. 

Spunea peste mulți ani: există un 

râs care aparține celor mai 

profunde emoții și care nu se 

confundă cu tremurul sarcastic al 

unui petrecăreț notoriu. N.V. 

Gogol a cunoscut acest râs. 

„Suflete moarte” este un 

roman care se apleacă asupra 

cotidianului și-l descrie cu o 

minuțiozitate exacerbată. Autorul 

face o amplă analiză a sufletului 

omenesc, pentru  a scoate  la 

iveală toate metehnele și viciile 

care s-au inveterat în om de-a 

lungul timpului. Personajele lui 

N.V. Gogol nu vor muri niciodată, 

chiar dacă sunt considerate niște 

suflete moarte. Acestea vor dăinui 

veșnic printre noi sau în noi, caci 

un Cicikov sau o Korobocika se 

nasc în fiece clipă. N.V. Gogol a 

încercat aici, înainte de toate, să 

arate ce înseamnă să fii mort 

înainte de a muri, căci sunt oameni 

în care mai rezidă doar viața 

biologică, cea spirituală fiind 

apusă demult. Fiți suflete înviate și 

nu suflete moarte, ne atenționează 

autorul romanului!   

„Pe lumea asta fiecare își 

aranjează treburile. „Fiecare cu               

ce-l doare”, spune o zicală. 

Cotrobăiala prin lăzi fu efectuată 

cu succes, așa că după această 

expediție câte ceva trecu și în 

propria casetă. Pe scurt, totul 

fusese pus la cale cu chibzuință. 

Nu că Cicikov ar fi furat, dar 

profitase și el. Doar fiecare dintre 

noi profită de ceva: unul de 

pădurea statului, altul de sume 

economice, altul fură de la copiii 

săi de dragul unei actrițe aflate în 

trecere, altul de la țăranii lui 

pentru mobilă de la Gambs sau 

pentru o caretă. Ce să faci, dacă                   

s-au ivit atâtea ispite pe lume? Și 

restaurante scumpe, cu prețuri 

nebunești și baluri mascate, și 

serbări câmpenești, și dansuri cu 

țigănci. Doar e greu să te abții 

dacă toți cei din jur fac același 

lucru, dacă moda așa îți 

poruncește. Poftim de te abține! 

Doar nu te poți abține 

întotdeauna. Omul nu-i 

Dumnezeu”. 
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• I.S. Turgheniev 

„Părinți și copii” 

I.S. Turgheniev este 

considerat drept cel 

mai occidental dintre 

scriitorii ruși. Fiind un 

nihilist prin natura sa, 

acesta își zugrăvește eroii după 

modul lui de a fi. Felul în care 

alege să descrie împrejurările și 

anumite lucruri, îl face să fie de-a 

dreptul unic, incomparabil în ale 

scrisului. Iar, cel mai important, 

personajele sale se disting atât de 

mult prin unicitatea lor, încât par 

de-a dreptul vii. E, probabil, 

alături de F.M. Dostoievski, unul 

dintre cei mai lucizi observatori și 

analiști al sufletului omenesc.  

„Părinți și copii” este un 

roman care înfățișează conflictul 

dintre două generații, cea a 

părinților și copiilor. Prima este 

considerată drept retrogradă și 

amorțită în spiritul conservatorist, 

pe când cea de-a două, progresistă 

și cu un spirit practic asiduu. 

Bazarov, care aparține acesteia din 

urmă, este un tânăr medic aflat în 

vizită la moșia unui prieten, unde 

se află tatăl și unchiul acestuia. El 

se simte de-a dreptul contrariat de 

modul trândav de viață în care 

trăiesc aceștia, condamnând apoi 

indiferența și orbirea față de ceea 

ce se întâmplă în societatea vremii 

lor.  El știe că trebuie să nege, știe 

că, pentru a merge înainte, trebuie 

să calce peste credințele  și valorile 

tradiționale, peste ceea ce vechea 

generație consideră sfânt. Pe scurt, 

Bazarov este ceea ce se cheamă un 

nihilist, iar I.S. Turgheniev îl 

definește drept „omul nou”, 

înlocuitor al nobilimii obosite și 

vlăguite.  

„N-are niciun rost să tot 

vorbim necontenit despre 

metehnele noastre, fiindcă astfel 

ne împotmolim în ticăloșie și ne 

înghite spiritul doctrinar; ne-am 

convins că nici cei mai luminați 

dintre concetățenii noștri, adică 

așa-zișii corifei ai progresului și 

demascatori, nici ei nu mai sunt 

buni de nimic; am înțeles că ne 

ocupăm de fleacuri, pălăvrăgim, 

chipurile, despre artă, despre o 

creație inconștientă, despre 

parlamentarism, avocatură și câte 

și mai câte, când, de fapt, e vorba 

despre pâinea noastră cea de toate 

zilele, când ne înăbușă cele mai 

absurde superstiții, când toate 

societățile noastre de acțiuni dau 

faliment numai din cauza lipsei 

oamenilor cinstiţi și când însăși 

libertatea, de care se preocupă 

atâta guvernul, puțin probabil să 

ne fie de folos, din moment ce 

mujicul nostru este gata să-și fure 

pâinea de la gură și cămașa de pe 

el, numai ca să se poată îmbăta la 

cârciumă.” 
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• George Orwell 

„Ferma animalelor” 

G. Orwell este unul 

din puținii scriitori 

care s-a preocupat  în 

mod special  de 

politica vremii în care 

a trăit. Astfel,  cele mai 

importante din  romanele lui 

constituie subiecte politice cu un 

nuanțat caracter utopic. Pentru G. 

Orwell Dumnezeu nu avea cum să 

existe, însă credea foarte mult în 

oameni și  în forța lor creatoare. 

„Ferma animalelor” este 

un roman utopic care descrie 

povestea unor animale supuse 

unui regim totalitar. Cuprinse de 

un zel colectiv, animalele se pun 

de acord și hotărăsc să-și alunge 

stăpânul bețiv de la fermă. Fiecare 

începe să lucreze peste program, 

făcând, astfel, să crească 

productivitatea. Pentru moment, 

toate animalele sunt sătule și 

mulțumite. Nu peste puțin timp, 

pe peretele unui hambar  se vor 

scrie cele șapte reguli de aur ale 

colectivității, începând cu ideea că 

oricine merge pe două picioare e 

considerat dușman și terminând cu 

ideea că toate animalele sunt 

egale, doar  că,  nu va trece mult 

timp și porcii vor prelua 

conducerea și se vor bucura de 

toate privilegiile, schimbând 

totodată și preceptele 

colectivității. Ultima regulă care 

mai rămâne scrisă pe hambar: 

„Toate animalele sunt egale, 

numai că unele animale sunt mai 

egale decât altele”.  

„Viața oricărui animal 

înseamnă mizerie și sclavie – iată 

adevărul curat! Dar oare asta ține 

pur și simplu de natura 

lucrurilor? Se întâmplă oare acest 

lucru pentru că țara asta a 

noastră este atât de săracă, încât 

nu poate asigura o viață decentă 

celor care trăiesc în ea? Nu, 

tovarăși – de o mie de ori nu! 

Pentru ce, atunci, trăim zi de zi în 

aceste condiții de mizerie? Pentru 

că aproape întregul produs al 

munci noastre ne este furat de 

ființele omenești. Iată, tovarăși, 

răspunsul la toate problemele 

noastre. El se rezumă la un singur 

cuvânt: OMUL! Omul este 

singurul nostru dușman adevărat. 

Scoateți omul din scenă și cauza 

fundamentală a foametei în rândul 

animalelor și a muncii excesive 

este abolită pentru totdeauna.”  

 

 

 

 

A realizat: 

Vasile IACHIMOVSCHI,  

gr. 21, IS 
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 CACOFONIA 
Cacofonia (< gr  κακός 

„rău, urât” + φωνή „voce, sunet”) 
este, în primul rând, disonanța 
creată prin alăturarea sunetelor ca-
ca (sau a unora asemănătoare) din 
cuvintele alăturate: 

Ex.: merge ca calul, vezi 
că cazi, știi că cartea este…, 
tactica care s.a. 

De fapt, cacofonie este 
considerată orice succesiune 
neplăcută de sunete, sonorități 
dizgrațioase create în rostire de 
sfârşitul unui cuvânt şi începutul 
cuvântului următor: 

Ex.: mama mea m-a 
mascat, copilului lui Luca, 
copilele le legănam pe rând, 
iarăși își înșiră poveștile, adresa 
sa s-a schimbat etc.  

 
Unele cacofonii sunt de-a 

dreptul ilare (amuzante):          
Ex.:  

 M-am făcut că cat în geantă.            
 Șuncă cat și nu găsesc.                                         
 

Opusul cacofoniei este 
eufonia (< gr . ευ „bun, plăcut, 
frumos” + φωνή „voce, sunet”) – o 
succesiune armonioasă de vocale 
și de consoane, care are drept efect 
o impresie acustică plăcută:  

 

Ex.: Somnoroase păsărele / 
Pe la cuiburi se adună, / Se ascund 
în rămurele: / „Noapte bună!” (M. 
Eminescu) 

 
Cacofonii acceptate: 
Ion Luca Caragiale 

Tactica cavalerească 
Banca comercială 
Epoca capitalistă 
Biserica Catolică 

 
Nota bene! 
Cacofoniile pot fi evitate 

prin reformularea enunțului 
(substituirea cuvântului cu un 
sinonim, schimbarea topicii, 
intercalarea unor cuvinte care să 
despartă silabele cacofonice):  

Ex.: spune că când merge 
– spune că atunci când merge  

       ca consilier are 
dreptul – în calitate de consilier 
are dreptul 

 
 

 PLEONASMUL   
Pleonasmul (<πλεονασμός „care 
este de prisos”) este un fenomen 
lingvistic universal, o formă de 
redundanță a comunicării prin care 
se realizează exprimarea repetată a 
aceluiași conținut semantic, sub 
aparența furnizării de informații 
noi. 
        Astfel, pleonasmul reprezintă: 

- o eroare de exprimare, 
constând în folosirea alăturată a 
unor cuvinte, expresii, propoziții 
care repetă în mod inutil aceeași 
idee; 

- exprimarea unei idei 
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folosind mai multe cuvinte decât 
este necesar; 

- sensul unuia dintre 
cuvinte este inclus în celălalt, unul 
devenind astfel inutil; 

- stângăcie de exprimare, 
stângăcie stilistică. 

 
Adesea ideea este reluată 

de prefix: re- (a reface din nou, a 
reîncepe iarăși, a repeta încă o 
dată) sau con- (a colabora 
împreună, a conlucra împreună, a 
conviețui împreună). In mod ase-
mănător sunt folosite pleonastic 
derivatele cu sufixul -bil (poate fi 
realizabil, poate fi posibil). 

Un alt tip de pleonasm 
răspândit apare prin folosirea la 
gradul comparativ sau superlativ a 
unor adjective sau adverbe al căror 
sens include deja ideea de calitate 
în grad superior sau maxim: cel 
mai celebru (celebru = foarte 
vestit), cel mai optim (optim = cel 
mai bun, excelent). 

Există și așa-numitele 
pleonasme „etimologice” sau 

„latente”, care au sens 
netransparent pentru vorbitorii 

obișnuiți: mujdei de usturoi (mujdei 
este compus din must de ai, unde ai 

= usturoi), caligrafie frumoasă 
(caligrafie „scriere frumoasă”), 
ortografie corectă (ortografie 

„scriere corectă”). 
 

De evitat următoarele construcții 
pleonastice: 

• alegeri electorale (electoral =  
referitor la alegeri)  
• atac agresiv (atac =  actiune 
agresivă împotriva cuiva) 

• a avansa înainte (a avansa =  a 
înainta) 
• cobai pentru experiență (cobai =  
animale folosite în experiențe de 
laborator); 
• a coborî jos (a coborî =  a se 
îndrepta în jos) 
• contrabandă ilegală 
(contrabandă = marfă transportată 
ilegal) 
• deschiderea vernisajului (vernisaj 
= deschidere oficială a unei 
expoziții de artă) 
• a dăinui permanent (a dăinui =  a 
persista, a se permanentiza) 
• exemple ilustrative (a ilustra =  a 
clarifica prin exemple) 
• fizionomia feței (fizionomie =  
trăsăturile feței) 
• hemoragie de sânge (hemoragie 
= scurgere de sânge) 
• incident neașteptat/neplăcut 
(incident = întâmplare neașteptată 
și neplăcută) 
• a îngheța de frig (a îngheta =  a 
amorți de frig) 
• mijloace mass-media (mass-
media = mijloace de comunicare în 
masă) 
• a prefera mai bine (a prefera =  a 
alege ce este mai bine) 
• panaceu universal (panaceu  = 
medicament care ar putea vindeca 
orice boală) 
• prin prisma punctului de vedere 
(prin prisma = din punct de vedere) 
• procent la sută (procent = a suta 
parte dintr-un întreg) 
• a protesta împotriva (a protesta =  
a manifesta o împotrivire față de 
ceva) 
• perioadă de timp (perioadă =  
interval de timp) 
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• pubelă de gunoi (pubelă =  
recipient pentru gunoi) 
• a relua din nou (a relua = a lua 
din nou) 
• scurtă alocuțiune (alocutiune = 
scurtă cuvântare) 
• a urma în continuare (a urma =  a 
desfășura în continuare, a continua) 
• acord comun (acordul presupune 
înțelegerea între două sau mai 
multe părți) 

Nota bene! Utilizarea 
pleonasmelor de către vorbitori se 
explică prin: 

- necunoașterea sensului 
cuvintelor; 

- neglijență în exprimare; 
- dorința vorbitorului de a 

impresiona prin folosirea unor 
„cuvinte elegante”.  

 
 

 TAUTOLOGIA 
 Pe de o parte, tautologia                   
(< ταυτολογία „care spune același 
lucru; același cuvânt”) este  o 
greșeală de limbă (o eroare de 
gândire chiar), o carență de stil care 
constă în repetarea unor cuvinte 
identice sau apropiate ca sens și ca 
expresie: 
       Ex.: Au lucrat la aceeași 
lucrare. 
              A visat un vis ciudat. 

Pe de altă parte, tautologia 
constituie și fenomenul sintactic 
care constă din repetarea 
intenționată a unor cuvinte cu 
același sens, dar cu funcțiuni 
diferite, marcate de obicei prin 
deosebire de intonație sau de formă 
și care, exprimând identitatea celor 
doi termeni, are rolul de a 

sublinia o calitate sau o acțiune. In 
acest caz, tautologia are o funcție             
pragmatică și stilistică specifică: 

 Ex.:   
Dacă știu, apoi știu. 
Viața-i viață. 
Fac eu ce fac. 
Omul să fie om. 
Femeia tot femeie rămâne. 
Ea este ceea ce este. 
Dealu-i deal și valea-i vale. 
Calul e cal și măgarul e măgar. 

 
 

 CLIȘEUL LINGVISTIC 
Cu riscul de a-mi atrage 

asupra oprobriu public, mă voi 
încumeta totuși să pun pe masă 
câteva dintre clișeele limbii române 
– formule stilistice sau expresii 
banalizate din cauză repetării 
excesive. De facto, aceste cuvinte 
sau structuri, iniţial, au fost 
considerate a fi o inovaţie, o 
modalitate de a transmite un mesaj 
mai rapid sau într-o manieră 
originală, după care frecvența 
utilizării le-a banalizat. Gata 
formulate, în conversaţie, îi vin 
automat pe buze vorbitorului, de 
aceea clișeele lingvistice reprezintă 
o formă de lene mintală, 
creând impresia de limbaj sărac, 
obositor, chiar enervant. Atunci 
când spunem puțin, utilizând 
cuvinte multe, folosim un limbaj de 
lemn (fără conținut ideatic 
consistent, plin de clișee 
lingvistice) – expresie a neputinţei, 
a lenei sau a unei gândiri 
anchilozate. 

Expresia gen…/ceva de 
genu(l)… este un clişeu utilizat, de 

                                                      Pastilă de limbă 

 30 



 

 

cele mai multe ori, la sfârşitul 
enunţului:  

Aş vrea să cumpăr fructe 
sau legume, ceva proaspăt, gen…  

Nu sunt de acord cu ceva 
gen „citeşte orice”. 

Vedetele TV par foarte 
interesate de imagine sau ceva de 
genu’. 

 
Este evident că 

exprimări ca cele menţionate supra 
sunt greşite, nu au logică, nu sunt 
justificate nici măcar de necesitatea 
de a transmite mai rapid un mesaj. 
Dar chiar şi o structură precum 
ceva de genul (felul) acesta… 
(corectă gramatical), folosită prea 
des, devine obositoare, se goleşte 
de sens, aşa cum se întâmplă, de 
regulă, cu toate formulările 
stereotipe.  

Deși unele clișee se 
încăpăţânează să nu dispară nici 
măcar după ce devin inutile şi 
caraghioase, există totuși 
nenumărate posibilităţi de a 
transmite un mesaj (atât scris, cât şi 
oral), astfel încât limba să-şi 
menţină prospeţimea, făcându-l pe 
om să vibreze la auzul vorbelor. 

 
Text pentru exersare 

(rescrieți secvența de mai 
jos, substituind clișeele) 

M-am mobilizat exemplar 
ca să scriu acest articol, nu de alta, 
însă pentru mine fiecare articol e o 
adevărată finală. E adevărat, am 
avantajul că aici, la iCAM, suntem 
un grup unit. Ce mai, o adevărată 
familie! Cât despre motivul pentru 
care m-am apucat să scriu, el e 
simplu: totdeauna mi-au plăcut 

provocările sau, mai bine zis, cuiva 
i-a plăcut să mă provoace. Sper ca 
prin articolul de față să fac o 
frumoasă propagandă revistei. 
Sper, de asemenea, că oamenii       
care-l vor  citi să murmure: „Iată 
un nume despre care cu siguranță 
vom mai auzi”. Nu cred că acest 
articol e cel mai bun scris vreodată, 
deși există cineva care mă 
îndeamnă în permanență să scriu, 
cu toate că, în fond, concurenta are 
și ea tot două mâini și un creier. Și 
dacă nu reușesc să mă impun acum, 
vorba aceea: ocaziile se răzbună. 
Nutresc nădejdea totuși că acest 
articol va ține cititorul cu sufletul la 
gură. E drept, n-am început prin 
clasica tatonare si am  păsit chiar 
și  peste faza de constructie, dar 
chiar și așa,  n-am putea spune că 
am făcut o simplă formalitate.  Și 
poate că nici n-aș fi adăugat aceste 
ultime rânduri, dar mi-am zis că 
ultima impresie contează. Cu toate 
acestea, aflați că încă nu mi-am 
spus ultimul cuvânt. Am învătat 
multe lucruri în viață, dintre care 
două mi se par decisive: speranta 
moare ultima, iar  viața merge 
înainte (doar înainte).   

P.S: Poate că acest articol 
nu este unul original, dar mi-am 
spus că  intentia contează.  

 
Au realizat: 

Adela MANOLII, 
dr., conf. univ. 

Vasile IACHIMOVSCHI, 
gr. 21, IS  
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A merge sau a nu merge 
la psiholog?  

 
,,Indiferent cât de absurd ar părea, 

oamenii ar face orice pentru a 
evita să stea față în față cu 

propriul lor suflet”. 
Carl Gustav Jung 

 
 

Mituri  despre mersul la    
psiholog: 

 
 Dacă merg la psiholog, sunt 

nebun.  
          Oamenii cred că, dacă mergi 
la psiholog ești nebun, dar nu este 
așa. În fața unei probleme 
personale, care ar necesita sprijin 
psihologic, oamenii ezită mult până 
să ceară ajutor. De aici și apare 
diferența dintre psiholog și 
psihiatru. 
 
 Daca merg la psiholog, sunt 

slab și nu-mi pot rezolva 
singur problemele. 

         Te-ai gândit vreodată că, dacă 
ai o problema de sănătate fizică, ar 
trebui să ți-o rezolvi singur și că 
ești slab dacă nu îți controlezi 
funcționarea organismului? Un 
psiholog te poate ajuta să observi 
ce anume din ceea ce faci îți 
menține anumite probleme și cum 
poți să schimbi anumite 
comportamente, gânduri, situații 
pentru a te simți mai bine.  
 
 Dacă am oameni dragi cu care 

pot să vorbesc, nu are rost să 
merg la psiholog. 

          Suportul prietenilor și al 
familiei este foarte important când 
avem o problemă. Dar prietenilor și 
familiei nu le poți spune orice și nu 
au obiectivitatea și cunoștințele 
necesare pentru a vedea dincolo de 
ceea ce le spui, de a indentifica 
sursa problemelor și, cu atât mai 
puțin, de a te ajuta să ieși din 
situație.  
 
 Psihologul îmi poate citi 

gândurile. 
Am dori noi asta însă, din păcate, 
nu putem face acest lucru și poate 
dura câteva ședințe până când se 
reușește să fie identificată sursa 
problemei, printre multitudinea de 
gânduri pe care le are persoana. 
Putem însă să  interpretăm indicii 
verbali și non-verbali pe care îi 
folosește clientul și să vedem cu 
care dintre tiparele mentale 
învățate de el, se potrivesc. 
 
 Psihologul îmi dă sfaturi. 
Nimeni nu este în măsură să îți dea 
sfaturi și să îți spună ce să faci! Tu 
ești singurul care știe ce e cel mai 
bine pentru tine și tot tu ești cel 
care va trebui să ia propriile 
decizii. Psihologul te poate ajuta        
să-ți descoperi resursele interioare 
prin care să găsești soluția potrivită 
pentru tine într-o anumită situație. 
 
 Psihologul știe orice. 
Nu este atotștiutor și atotputernic 
niciun psiholog, este la fel ca și 
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tine un om care se specializează și 
se formează continuu în domeniu. 
Este normal ca un psiholog în 
cazul unei probleme venite de la 
client, să nu fie capabil să-l ajute și 
să-l trimită la alt specialist. 

 
Codul deontologic al unui 

psiholog  
 
Principiul I.  Respectarea 

drepturilor și demnității 
oricărei persoane  

Reguli: 

 Psihologii îşi desfăşoară 
activitatea, manifestând respect 
faţă de trăirile, experienţele, 
cunoştinţele, valorile, ideile, 
opiniile şi opţiunile celorlalţi. 

 Psihologii vor utiliza un limbaj 
ce exprimă respectul faţă de 
demnitatea celorlalţi atât în 
comunicarea scrisă cât şi în cea 
orală. 

 
Principiul II 
 Responsabilitate profesională și 

socială 
Reguli:  

 Psihologii vor proteja şi vor  
promova starea de bine şi vor evita 
provocarea de daune clienţilor, 
studenţilor, participanţilor la 
cercetare, colegilor de profesie şi  
celorlalţi, asumându-şi cu 
responsabilitate conse-cinţele 
propriilor acţiuni. 
 
Principiul III.   Integritatea 
profesională 
Reguli: 

 Psihologii vor căuta să  

manifeste cel mai înalt grad de 
integritate morală şi profesională în 
toate relaţiile lor. Este de datoria 
psihologului să prezinte onest 
pregătirea şi calificările sale 
oriunde se află în relaţii 
profesionale şi, de asemenea, să nu 
permită sau să tolereze practicile 
incorecte şi discriminatorii. 
 Psihologii vor proteja             
confidenţialitatea tuturor 
informaţiilor adunate în timpul 
activităţilor lor profesionale şi se 
vor abţine de la dezvăluirea 
informaţiilor pe care le deţin 
despre colegi, clienţii colegilor, 
studenţi şi membrii organizaţiilor, 
excepţie făcând situaţiile: pentru 
protecţia sănătăţii publice, pentru 
prevenirea unui pericol iminent, 
pentru prevenirea săvârşirii unei 
fapte penale sau pentru 
împiedicarea producerii rezulta-
tului unei asemenea fapte ori 
pentru înlăturarea urmărilor 
prejudiciabile ale unei asemenea 
fapte. 

 
Activitățile pe care le realizează 

sihologul 

 Psihodiagnoza (aplicarea și 
interpretarea chestionarelor și 
testelor psihologice în 
dependență de obiective 
propuse). 

 Consilieri individuale și de     
grup, terapii psihologice (în 
dependență de problemă). 

 Ședințe de training, psihopro-
filaxie și remediere (cu 
tematică educativă, preventivă, 
motiva-țională etc.) 
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Test proiectiv de cunoaștere de sine 
 
Analizați timp de câteva secunde și 

alegeți una dintre imaginile care 
v-a plăcut cel mai mult: 

 
 
 

1.   

2.  

3.    

4.  
 
 
 
 
 

 
 
 

5.   

6.  

7.   

8.   

9.  
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Interpretarea testului 

 
1. Introspectiv + Sensibil + 

Meditativ 
           Te-ai confruntat cu propria 

persoană și cu mediul din care 
faci parte mai frecvent si mai 
profund decât majoritatea 
oamenilor. Detești superficiali-
tatea și preferi să fii singur 
decât să porți discuții triviale. 

          În schimb, relațiile cu 
prietenii sunt foarte intense și 
îti oferă armonia și pacea 
interioară de care ai nevoie 
pentru a te simți bine. Cu toate 
acestea nu este o problemă 
pentru tine să fii singur 
perioade îndelungate de timp, 
deoarece nu te plictisești. 

 
2. Independent + Neconventional 

+ Liber 
          Îți dorești o viață liberă, fără 

obligații, care îți permite să îți 
alegi singur drumul. Munca ta 
și activitățile din timpul liber 
includ o latura artistică. 
Această latură a ta te face să te 
comporți exact invers față de 
așteptările pe care le au ceilalți. 
Ai un stil de viață foarte 
individualist. Niciodată nu ai 
încerca să fii în ,,trend” ci, 
dimpotrivă, ai căuta să trăiești 
în armonie cu propriile idei și 
convingeri, oricât ar fi de greu. 

 
3. Dinamic + Activ + Extrovertit 
           Ești pregătit să îți asumi 

riscuri și angajamente serioase, 

doar pentru a avea o muncă 
interesantă și variată. În 
schimb, rutina are un efect 
paralizant asupra ta. Cel mai 
mult ți-ai dori să ai un rol activ 
în cadrul evenimentelor și acest 
lucru se poate observa din 
spiritul de inițiativă de care dai 
dovada. 

 
4. Cu picioarele pe pamânt + 

Echilibrat + Armonios 
          Prețuiești stilul de viață 

natural și iubești lucrurile 
necomplicate. Ceilalți te 
admiră, deoarece, ești ancorat 
în realitate și se pot baza pe 
tine. Le oferi apropiaților 
sentimentul de siguranță și 
spațiu. Ești perceput ca fiind o 
persoană caldă și umană. 
Respingi tot ce este de prost 
gust și banal. Ești sceptic față 
de tendințele modei. Pentru tine 
hainele trebuie sa fie practice și 
de o eleganță pertinentă. 

 
5. Profesionist + Pragmatic + 

Încrezător în sine 
          Pui stapânire pe viața ta și 

nu lași lucrurile la voia sorții. 
Rezolvi problemele prin 
metode practice și 
necomplicate. Ai o viziune 
realistă asupra lucrurilor de zi 
cu zi și le faci față fără 
șovăială. La serviciu deții mari 
responsabilități, deoarece ești o 
persoană de încredere. Voința 
ta puternică se proiectează 
deseori și asupra celorlalți. 
Niciodată nu ești mulțumit pe 
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deplin, până când nu îți duci la 
îndeplinire ideile. 

 
6. Pașnic + Discret + Non-

agresiv 
           Ești o persoană comodă, dar 

discretă. Îti faci prieteni cu 
ușurință, însă îți prețuiești 
independența și intimitatea. Din 
când în când îți place să te 
izolezi de toate și să meditezi la 
sensul vieții de unul singur.  

          Ai nevoie de spațiu și din 
acest motiv evadezi în locuri 
știute numai de tine, însă nu ești 
un singuratic. Ești împăcat cu 
tine însuți și cu lumea din jur, 
apreciezi lumea și tot ce are ea 
de oferit. 

 
7. Fără griji + Jucăuș + Vesel 
          Iubești viața liberă și spon-

tană. Încerci să profiți cât mai 
mult de viață, trăind dupa motto
-ul: ,,Am o singură viață". Ești 
foarte curios și deschis la tot ce 
este nou și schimbările te incită. 
Nimic nu este mai rău pentru 
tine decât să te simți legat. 
Experi-mentezi tot ce te încon-
joară și ești pregatit pentru 
surprize. 

 
8. Romantic + Visător + Emotiv 
          Ești o persoană foarte 

sensibilă. Refuzi să privești 
lucrurile doar dintr-un punct de 
vedere sobru, rațional. Cel mai 
important pentru tine este felul 
în care simți. Crezi că în viață 
este important să ai și visuri. 
Respingi oamenii care 

disprețuiesc roman-tismul și 
sunt ghidați doar de rațiune. 
Refuzi să ți se limiteze 
varietatea de stări de spirit și 
emoții. 

 
9. Analitic + Demn de încredere 

+ Încrezător în sine 
Percepția fină te face să prețuiești 

tot ce este de calitate și durabil. 
Prin urmare, te înconjori de 
mici ,,comori”, pe care le 
găsești singur și pe care ceilalți 
le trec cu vederea. Cultura are 
un rol foarte important în viața 
ta. Ți-ai găsit un stil personal, 
elegant și exclusivist, departe 
de capriciile modei. Idealul 
dupa care îți conduci viața este 
plăcerea.culturalizată.                                  
Apreciezi un anumit nivel de 
cultură la oamenii din jurul tău. 

 

 

Rubrică îngrijită de:  
Mariana MANOLOV,                

psiholog școlar 
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        *** 
Cine suntem noi? 
Doi  
Îngeri în grădinile arse de plumb. 
Cu două 
Inimi rănite ce parcă apun. 
 
 Doi 
 Demoni iubitori de lumină. 
 Două 
 Celule sedifate cu alterație fină. 
 
 Doi 
 Atei 
 Și tot doi stăm în genunchi.  
 Două  
 Germinări în al grânelor trunchi. 
 
 Doi  
 De do într-o piesa neconformistă. 
 Suntem tot două  
 Clape de negru într-o piesa rasistă. 
 
 Măreți doi 
 Munți albaștrii și goi. 
 Și minimale două 
 Particule colorate de ploi. 
 
 Doi 
 Atomi ai întregii calomnii 
 Și rămânem a fi două 
 Legi conservatoare ale întregii 
chimii. 
 
 Și da, suntem — doi 
 Și nimeni ca noi. 
 Și ceva secunde, tot două 
 Dragostea toată — numai nouă.  

Ana-Paula CUROȘ, 
gr. 34, PR 

Revolta internă  

 

Furia îmi șoptește un munte de 

tăcere...  

În liniștea impusă de propriul meu 

gând. 

 Furia zice dezgolită un ,,adio”  

Gândirii critice, râzând.  

 

Eu văd furia-nflăcarată  

Clipocind pornirile-n abis.  

Și urmăresc mânia,  

Ce zilnic îmi umbrește singurul 

meu vis.  

 

Sunt sfâșiată de emoția păgână,  

Ce clocotește-n infinitul meu.  

Și simt pornirile acesteia... haíne,  

În taina spiritului meu.  

 

Gabriela JALBĂ, 

gr. 32, PR 
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Gânduri către sine însuși 

 

Sunt puține lucruri pe care        

le-am înțeles până la capăt, pe unele 

însă, chiar dacă și le-am înțeles, nu     

le-am putut accepta dintr-o 

neghioabă obstinație. Apoi am fost 

nevoit să constat că au fost și lucruri 

pe care le-am înțeles mult prea 

târziu, când deja nu-mi mai serveau 

la nimic înțelegerea lor, căci, pare-

se, unele adevăruri se lasă 

descoperite abia într-un târziu, când 

nu ne mai folosesc la nimic. 

Cu toate acestea, mă văd silit 

să recunosc că nu din cărți am aflat 

cele mai esențiale lucruri pentru 

viață, cu ajutorul cărților am reușit 

doar să le înțeleg mai bine. De aceea 

și sunt tentat să cred că înțelepciunea 

se ia din viață, și nu din cărți. Teoria 

e un lucru bun, dar teoria nu te învață 

cum să trăiești. Viața și teoria sunt 

două lucruri diametral opuse, care se 

bat cap în cap. Căci, în teorie și pe 

foaie, totul pare minunat și infailibil, 

însă, dincolo de toate astea, viața e 

totuși viață și nu o simplă teorie 

evoluționistă, cum s-au chinuit alții 

să ne facă să pricepem, sau o simplă 

extragere a rădăcinii pătrate. Nu de 

alta, însă știm cu toții ce se întâmplă 

când transpunem toate aceste teorii 

în termeni de viață. Adesea se 

întâmplă că iese o debandadă, căreia 

nu-i mai putem da niciodată  de 

capăt.  

În ceea ce mă privește, mă 

văd silit să recunosc că profesorii cei 

mai de seamă mi-au fost prietenii, 

împrejurările cele mai anevoioase și, 

nu de puține ori, greșelile. Totuși 

prea mult ne lăsăm influențați, atât 

de mult, încât ajungi la un moment 

dat că îți vine să te întrebi: ce-mi 

aparține, de fapt, ce e al meu? Mi-am 

zis că nu contează, că, până la urmă, 

adevărul e același pentru toți sau 

greșesc? Nu cumva vreți să-mi 

spuneți că există adevăruri și 

adevăruri, că fiecare e cu adevărul 

lui? „Da, asta vrem să-ți spunem, de 

fapt, că viața înseamnă solipsism și 

subiectivism”, se aude vocea răgușită 

a unui bărbat cu un surâs aproape 

ironic. Păi da, domnilor, inventăm 

adevăruri, numai să nu recunoaștem 

că adevărul nostru e inutil, că 

altcineva deține un adevăr mai 

autentic decât al nostru. Foarte bine, 

domnilor, dacă nu putem ajunge la 

adevăr, atunci să ne lăsăm cufundați 

cu totul în minciună.  

Unii dintre noi, poate chiar și 

eu, gândesc că e cu neputință să le 

știm pe toate, de aceea trebuie să 

născocim un mod prin care să-i 

convingem pe oameni că știm totul 
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sau, cel puțin, să le lăsăm impresia precum că am ști ceea ce ei nici măcar nu 

bănuiesc, iar dacă nu vom reuși să facem nici acest lucru, atunci să-i facem 

să se îndoiască de ceea ce cunosc ei, să le strecurăm îndoială în capetele lor 

seci, să-i facem să se simtă asemeni nouă, lipsiți de certitudini.   

Totuși, de ce scrii, dacă n-ai nimic mai bun a ne spune, probabil, se 

întreabă unii din voi?! Din pură plictiseală, domnilor. Și, ca să umplu acest 

gol cu ceva, încep a scrie, scriu până mă apucă o criză de nervozitate, apoi 

mă așez colea, într-un ungher, și plâng, plâng mai ceva ca o muiere care a 

fost părăsită chiar în ziua nunții, însă, mi-am zis eu, nu contează cum plângi, 

că-s lacrimi de bărbat sau muiere, tot plâns se cheamă, contează însă pentru 

ce plângi. Și, dintr-o dată, te încearcă un sentiment de deznădejde, căci 

tocmai ai aflat, ce-i drept, cam târziu, un adevăr neplăcut: descoperi că viața, 

de la un punct încolo, e o adevărată corvoadă, un chin pentru care nu mai 

vrei te să sacrifici, însă la care n-ai vrea să renunți nici măcar în ruptul 

capului.  

 

Vasile IACHIMOVSCHI, 

gr. 21, IS 
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                                 Mesajul absolventului 2018 

          Dumitrița SALAGOR, 

gr. 41, PR 

           Cei patru ani de colegiu au 

însemnat o fracțiune de timp în 

care am adunat amintiri frumoase, 

momente inedite, informații utile, 

experiențe noi și nu în ultimult 

rând am avut șansa de a cunoaște 

profesori de la care am învățat să 

fiu.om. 

            Dragi absolvenți, fiind 

deja pe ultima sută de metri totul 

se transformă în amintiri. Să le    

păstrați cu grijă, dragilor, și să  

adunați alături de ele altele la fel 

de frumoase. Viitorilor elevi ce 

vor păși pragul colegiului îi    

sfătuiesc să trăiască din plin acești 

patru ani, să nu se oprească la 

primul obstacol apărut în cale, ci 

să lupte pentru a atinge scopurile 

propuse. Multa bafta viitorilor 

bobocei.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Corina DUMITRAȘ,  

gr. 41, PR 

 

Patru ani de colegiu, au 

fost patru ani trăiți cu diferite 

emotii, noi descoperiri si dezvol-

tare a personlității. Ceea ce am 

învățat aici știu că nu voi învăța în 

altă parte, fiindcă nu vor fi aceiași 

dascăli și aceleași metode.              

Mulțumesc profesorilor pentru           

cunștintele oferite si lecțiile                

de suflet. 

 

Cristina SCOARȚĂ,  

gr. 41, PR 

 Patru ani de muncă, patru ani de 

emoții și trăiri intense, patru ani în 

care am învățat să fim mai buni, 

mai generoși, mai cumpătați și 

desigur mai educați. Patru ani 

frumoși, fructuoși, în care am  

 40 



 

 

                                                     Absolvenții 2018 

 42 

cunoscut profesori extraordinari, 

oameni minunați, oameni cu care  

ne-am împărtășit bucuriile și 

tristețile, oameni care ne-au sfătuit 

în clipele grele cum au știu ei mai 

bine. Fiecare lecție de limbă și     

literatură română, matematică,        

biologie, psihologie etc., au fost, de 

fapt, niște lecții de viață care acolo, 

în sufletul fiecăreia dintre noi, a 

lăsat amprente memorabile. De 

aceea, dragi urmași, vă îndemn să 

trăiți fiecare clipă petrecută în acest 

colegiu cu cea mai mare intensitate 

și să vă deschideți larg ușile sufletu-

lui și ale cugetului pentru ca toate 

momentele și lucrurile frumoase să 

vă pătrundă! Mult succes! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia BIVOL, 

gr. 43, PR 

Îmi amintesc foarte bine    

ziua în care am pășit pentru prima 

dată pragul colegiului. Lângă ușă 

era scris ,,Colegiul Pedagogic”.  

Asta mă inspiră.  

Eram un copil rupt de pe 

băncile gimnaziului, curios, visător, 

în căutarea sinelui și a sen-

sului. Aveam cu mine un bagaj de 

vise și o poftă nebună de a le trans-

forma în realitate.  

Când am venit aici, tot ce 

știam despre pedagogie era un pic 

mai mult decât ceea ce știe un sugar 

despre cursul valutar. În viziunea 

mea totul era extrem de ușor: vii în 

fața copiilor și predai o lecție. Ce 

poate fi mai simplu de atât? Acum 

aș fi adăugat un motto la acel      



 

 

 

capitol al vieții mele: ,,Nu tot ce 

zboară se mănâncă”. 

          Dacă e să vă zic sincer, încă 
încerc să ignor ideea că mai sunt 
zile numărate până la absolvire.  
Mi-am dorit, cumva, să îmi iau 
zborul cât mai repede, doar că, 
uneori, visele devenite realitate nu 
mai sunt aducătoare de fericire.   
          În acești aproape patru ani 
am reușit să văd lumea din          
perspective diferite. Da, am aflat 
multe informații noi și utile. Da, 
am avut parte de experiențe       
inedite. Da, am despicat firul în 
patru și l-am lipit înapoi doar 
pentru a percepe adevăratul gust 
al pedagogiei. Indubitabil, asta 
contează. Toată lumea are nevoie 
de un car supradimensionat dol-
dora de carte și cunoștințe. O să 
mă întrebați de ce. Simplu: e mai 
ușor să zbori prin viață când ești 
bine informat. Pentru a zbura, 
însă, avem nevoie de aripi. Cu 
aceste aripi ne înzestrează 
profesorii noștri. Dacă am sta să 
calculăm, o mare parte din elevi 
petrec mult mai mult timp alături 
de profesori decât de părinți, iar 
asta nu e deloc întâmplător ori 
lipsit de o semnificație profundă. 
          Colegiul „Alexei Matee-
vici” pentru mine înseamnă suflet, 
dăruire, curaj, speranță, omenie și 

bun simț. Aici pereții miros a 
pace, iar sălile de clasă emană 
lumină. 
 Ajunsă pe ultima sută de metri 
conștientizez faptul că sunt legată 
emoțional de acest loc și, cel mai 
important, de oamenii pe care           
i-am cunoscut aici.  
         Datorită lor, am reușit să mă 
găsesc pe mine, iar după ce m-am 
asamblat din mii de stări și gân-
duri, tot dascălii mei buni au fost 
cei care m-au ajutat să nu mă 
pierd din nou. 
                                                
          Dacă m-ar întreba cineva ce 
iubesc cel mai mult la acest cole-
giu, aș declara cu voce tare și cu 
certitudine că îmi iubesc profeso-
rii. De la ei am aflat ce înseamnă 
să te dedici la maxim, zilnic, în 
repetate rânduri, fără a aștepta 
ceva în schimb. Ei mi-au arătat ce 
e corectitudinea și demnitatea. De 
la ei am prins ce înseamnă tact, 
profesionalism și flexibilitate și 
tot ei m-au învățat cel mai de preț 
lucru – să fiu ceea ce sunt.  

Poate că anumite cunoștințe 
își vor pierde din contur, dar cu 
siguranță emoțiile care m-au cu-
prins pe parcursul acestor patru 
ani frumoși nu vor putea fi uitate. 
Mulțumesc, dragi dascăli, pentru 
că ați crezut în mine. Mulțumesc 
pentru aripi! 
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                  Maia MITITELU, 
 gr. 43, PR 

 
Suntem la câțiva metri de a părăsi ușile ce ne-au primit cu brațele 

deschise. Nici nu-mi vine să cred că doar ceva timp în urmă am pășit pra-
gul înfricoșăți de ceea ce ne așteaptă, eram asemenea unor bobocei        
speriați ce aveau nevoie de îndrumare, de sprijin, de căldură, dar astăzi 
suntem deja lebede ce-și vor lua zborul spre ceva mai mult.                        
Colegiul ,,Alexei Mateevici” e acel loc în care am avut de toate: și zile 
bune, și mai puțin bune. Profesorii sunt mândria colegiului, sunt cei care 
nu au fost indiferenți, sunt cei care au putut să ne dea un sfat bun, sunt cei 
care nu au fost doar un profesor ce ne-a predat tema si a plecat. Ne-au fost 
prieteni. Îmi va fi dor, nespus de dor! Sunt recunoscatoare pentru tot ce      
ne-a oferit acest colegiu. 
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                              Semne 
 

Ani de liceu - am mai auzit,  
Dar de colegiu - chiar i-am trăit!  
Sunt mai mulți, cu unu mai exact,  
Care la buget, care la contract. 
De fapt, începutul a fost interesant,  
Pentru unii, chiar şi stresant.  
Totul a fost totală schimbare:  
Am trecut la serioasa cărturare! 
O lună, două, trei sau chiar un an  
Ne simțeam ca-n horror american.  
Mergeam ca zombi pe coridoare,  
Iar la 1 de noapte mai făceam o conjugare. 
Schimbări, pe parcurs, au fost multe  
Şi ne numim  ,,cei ce ştiu să execute”.  
Cu aceasta noi ne-am obişnuit  
Şi anti-oboseală ne-am atribuit. 
Dar pe lângă chinuiala zilnică  
Am avut şi o parte mai prielnică:  
Diriginta minunată, colegi prietenoşi,  
Profesori de-nțelepciune contagioşi. 
Da, au fost nopți negre si grele!  
Da, au fost chiar săptămâni rele!  
Dar nu am renunțat niciodată,  
Împreună am mers, ca o familie adevarată! 
Acum, cu toții privim în urmă şizâmbim  
Şi amintirile, pe rând le clădim,  
Dar printre zâmbete apare o lacrimă  
Care nu ar vrea un punct, ci o cratimă! 
                        
 
 
 
 

           Aurelia TRIBOI,  
                     gr. 43, PR 
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                                                               iComic 

BANCURI: 
 

*** 
- Eu nu vorbesc prea mult, 

zise profesoara de matematică 
către elevul Catrinescu, când fac 
cu degetul înseamnă că trebuie să 
vii la tablă. 

- Nici eu nu vorbesc mult, 
doamnă profesoară, când dau din 
cap înseamnă că n-am de gând să 
vin. 

*** 
 
La ora de geografie: 
 - Ce capitală are Marea 

Britanie?   
O voce din spatele clasei:  
- Dar aţi spus să învăţăm 

capitalele de ţări, nu de mări. 
 

*** 
- Domnule antrenor, ce se 

întâmplă cu un fotbalist atunci 
când nu mai vede bine? 

- Devine arbitru. 
 

*** 
- Cum se numește un 

avocat sincer ? 
- Oximoron. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTII PENTRU 

VACANȚĂ 

 

Elevii au un gând „nebun”: 

Ar vrea să intre, mi se pare, 

Din vacanța de Crăciun 

Direct în vacanța mare! 

Și acum, fără supărări,  

Venim cu niște sugerări: 

Dormiți pe săturate! 

Mâncați orice se poate! 

Lucrați pe îndelete...  

Mergeți pe jos, pe biciclete! 

Purtați sandale și nădragi… 

Stați cât mai mult lângă cei 

dragi! 

Făceți-vă prieteni noi… 

Manifestați-vă în toi! 

Pentru-o deplină relaxare… 

Se recomandă LECTURARE! 

CITIȚI CU PLĂCERE 

Poate că mintea nu, dar 

sufletul vă CERE! 
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Profesorul este … 

 Jandarm; 

 ,,Snaiper”; 

 Părinte; 

 Chinuitor; 

 Mentor; 

 Dresator;  

 Prieten; 

 Maestru.  
 

  Registrul este … 

 Cutie subiec-
tivă;  

 Pomelnic; 

 Cutie 
neagră;  

 Pedeapsă; 

 Barem de; 
       cunoaștere; 

 Lucru inutil de a judeca pe 
oameni; 

 Granată – când se deschide, 
toți se aruncă la pământ. 

    Colegiul este …  

 Spital; 

 Armată;  

 Muncă; 

 Joc cu reguli 
dure;  

 Casă de 
nebuni; 

 Experiență; 

 Antiteza dintre plăcere și durere; 

 Teatrul absurdului. 

     Sunetul este …  

 Sirenă; 

 Scăpare; 

 Alarmă; 

 Libertate/chin; 

 Împușcătură;  

 Iluzia liber-
tății; 

 Salvarea celui Divin și 
pedeapsa celui Rău.  
 

                                                               iComic 

Elevul este … 

 Ființă bi-
pedă 

       cu însușiri de 
       maimuță; 

 Soldat; 

 Victima 
      învățămân- 
      tului; 

 Prizonier; 

 Robot. 
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Revistă pentru elevii și 
profesorii Colegiului „Alexei 

Mateevici” din Chișinău 


