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În calitate de director al instituției de învățământ, cum ați caracteriza anul 2020?

Care a fost cea mai mare slăbiciune a Dumnevoastră pe perioada de pandemie?

Cum găsiți noi idei pentru un proces educațional de calitate de la distanță?

Care sunt metodele de succes pentru a conduce o instituție de învățământ?

Cum stabiliți că procesul educațional decurge cu succes?

Ce abordări sau strategii folosiți pentru a menține în eghilibru relația cu colegii, părinții
și elevii?

Cum vă autoevaluați stările emoționale în situație de stres?

Ce vă deranjează pe dumneavoastră ca director, ca profesor la elevii din ziua de azi?

Mulți premianți au avut eșecuri în viață și mulți dintre cei „codași” au reușit foarte bine.
Cum explicați acest paradox?

Care sunt așteptările Dimneavoastră de la anul 2021?

Anul 2020 este un an deosebit... prin faptul
că a apărut acest virus care ne-a dat peste cap toată activitatea ordinară.

Pe perioada pandemiei cea mai mare slăbiciune a fost lipsa profesorilor-colegi de la ore din
cauza infectării cu COVID-19, ceea ce a defavorizat procesul educațional.

Noile idei vin din chemarea sufletului și necesității de a realiza misia unui profesor.

Cred că cea mai importanță este colaborarea dintre toți angajații care servește ca temelie a
unui succes.

Simplu.Procesul educațional decurge cu succes atunci când domină o atmosferă sănătoasă
bazată pe înțelegere, dăruire, pasiune față de muncă și față de cei din jur.

Relațiile dobândite între colegi, elevi și părinți joacă rolul primordial în asigurarea
succesului. Pentru a se menține un echilibru în triada respectivă este necesar calmul,
compromisul, înțelepciunea și adevărul.

În situația de stres, starea emoțională o dirijez prin căutarea frumosului în „răul” prezent,
prin trezirea simțului umorului...

Ca director mă deranjează atitudinea generației tinere față de valorile umane.Ca profesor
mă deranjează lipsa motivației, interesului față de materia de studiu.

Pornesc de la ideia că fiecare om are o misiune bine stabilită în viață, probabil că „eșecul”
pe care îl văd unii oameni, pentru alții nu este un eșec, și misiunea despre care vorbeam
trebuie realizată.

În anul 2021 mi-ași dori ca procesul educațional să revină în albia sa, prin prezența fizică la
ore, ca toată lumea să fie sănătoasă și fizic și moral...,ca elevii să conștientizeze importanța
procesului educațional, atât de necesar pentru pregătirea lor de viață.

LA O CEAȘCĂ DE VORBĂ CU DOMNUL NICOLAE MELINTE
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ÎN INIMI VĂ PURTĂM…CU DOR DE VOI

   Retrasă din activitatea pedagogică, urmez sârguicios școala vieții. Recent, cunoștințele de caz
le obțin din cartea „Lasă grijile, începe să trăiești” de Dale Carnegie și mă menține în top
călăuzitorul spiritual al timpului nostru, Eckhart Tolle cu studiu „Un pământ nou. Trecerea
conștiinței umane”
    Când am plecat din LT„M.Eminescu”, la pachet mi-am luat amintirile. Ele îmi trezesc o
sincronizare emoțională… Am  toată admirația pentru cei ce au dus și duc din 1992 faima acestei
instituții.
   Desciderea liceușlui clasic a marcat un moment crucial în raion, înscriind prin concurs cei mai
buni elevi. La 7 septembrie am trait sentimentul mândriei. Cheia instituției i-a fost înmânată
directorului I.Jigău, un sobor de preoți a sfințit localul. La scara succesului au stat profesorii și
elevii. Ei au dat dovadă de perseverență, sporind gradul de umanitate întru prosperarea almei
mater. Cei care au fost atenți când Eminescu trecea printre noi nu-L vor pierde nicicând,
deoarece l-au întâlnit aici în LT„M.Eminescu” din Sîngerei. Prima promoție, împătimită de
Luceafărul poeziei românești, a decis ca la finele anului academic să lase în dar liceului un
portret al Poetului Național. Peste ani, discipolul meu, Alexandru Crigan îmi destăinuie…
Clandestin, din podul liceului au coborât portretul lui V.I.Lenin, pictat în ulei pe pânză, cu ramă
aurie, l-au dus la Școala de Arte la un professor de meserie, dumnealui pe această pânză l-a
pictat pe Eminescu. Admirați-L. Stă în galeria liceului. 
   Elevii au promovat valori. Evelina Mocanu este autoarea Stemei Liceului, Elena Banaru a dat
denumirea ziarului „Cuvântul”, iar Oxana Gîrbu a acceptat botezul cenaclului „Floare albastră”. 
 Prima incursiune în muzeul „Tezaur” a înfăptuit-o Lucia Jurminschi-ghid-camerton a
faimoaselor  momente. Literele de metal care denumesc instituția le-a efectuat și instalat
pictorul grafician, pământeanul nostrum Alexandru Macovei. La 5 mai 1996, la dezvelirea bustului
lui M.Eminescu (arhitect Ion Zderciuc) a fost prezent Președintele Republicii Moldova, Mircea
Snegur, poetul-băștinaș Ion Hadârcă…dar prin marea mulțime, sosit din România, se aflase și
Nicolae Trifoiu, fost deținut politic. Dumnealui a venit la Sîngerei, la baștina lui Valeriu Gafencu,
numit Sfântul Închisorilor din România, pe care l-a cunoscut. La manifestare, Nicolae Trifoiu a
cerut cuvânt, dar microfonul nu i s-a oferit. Din scrisoarea pe care mi-a expediat-o mai târziu,
am aflat că prezența dumnealui la Sîngerei a fost la invitația elevei Natalia Condorache (cl.a XII-
a). În martie, la Olimpiada Națională la Chișinău, prezenți erau și elevi cu profesori-însoțitori din
România. În finalul mesajului de salut la deschiderea Olimpiadei Naționale, Natalia Condorache îl
invită la Hramul orașului Sîngerei. Din scrisoare am înțeles că vizita lui Nicolae Trifoiu urmărea
scopul: să scoată vălul necunoașterii despre Valeriu Gafencu. Avea adunate multe mărturii
despre Sfântul Închisorilor din România, care urma să le depună Bisericii Ortodoxe întru
canonizarea lui Valeriu Gafencu. Anul 2000 a fost declarant Anul Eminescu. La aniversarea celor
150 de ani de la nașterea Poetului Național, cunoscuta profesoară de limbă română, Elena
Erușevschi e prezentă la depunerea florilor la monument. I s-a curmat răsuflarea, neispăvindu-și
mesajul adus cu drag lui badea Mihai. Dangătul de clopot de la Sîngerei a anunțat dramatica ei
dispariție. Radioul Național a transmis știrea. A auzit-o și în Flămânzi, județul Botoșani,
basarabeanul Gheorghe Prodan. Ne-a vizitat. În scena liceului, a apărut în strai national,
prezentându-se: sunt un basarabean-român. Corespondența, țărâna din Botoșani, de la
mormântul lui Mihai Eminescu-cimitiru Bellu și alte expoziții se află în muzeul liceului.
Indubitabil, ecoul parfumului amintirilor persistă în Casa Mare a Liceului. Personalități de vârf, în
rânduri, ne-au răspuns la invitații, la întâlniri, lansări…cum ar fi: Ion Hadîrcă, Ion Iachim, Nicolae
Dabija, V.Romanciuc, Claudia Partole, Leo Bordeianu, Leo Butnaru, Aurelian Silvestru, Pavel
Balmuș, Claudia Balaban, Dumitru Fusu, Maria Mocanu, Petru Hadîrcă e.t.c. …S-au prins într-o
dalbă aceste clipe…Dumnealor ne croiau drum spre perfecțiune, căci nu poți să fii valoros, pe un
teren pârjolit. Ne vom considera valoroși când suntem pe valuri valoroase. Trăiesc și acum acele
clipe de triumf sufletesc.
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ÎN INIMI VĂ PURTĂM…CU DOR DE VOI

   Lansarea „Imnului Sângereiului ” (text Ion Hadîrcă, muzica de Mihai Dolgan) s-a produs în
interpretarea corului Liceului „Mihai Eminescu”, dirijat (și în toate repetițiile) de compozitorul,
patriarhul muzicii ușoare, interpretul, pământeanul nostru Mihai Dolgan cu soția Lidia Botezatu
și fiul Radu Dolgan. Colegiul de redacție al ziarului Marcel Tăbârță, Dragoș Macari, Radu Bulat au
relatat Momentul. Generații de liceeni au atestat în această instituție teren delicat. De aici au
moștenit avutul intelectual și istoric al strămoșilor. Liceul a crescut și crește arbori pe ai cărui
frunze nu se vor îngălbeni niciodată. Au primit călire a sufletului.
   Mai las o recentă amintire...În dimineața zilei de luni, 5 Octombrie,
Ziua Pedagogului, o voce mă strigă afară. Am deschis ușa casei…o văd pe Natalia
Latu (cl.a XI-a) alături de tăticul ei, Constantin, discipolul meu…Pe trotuar,
la picioarele lor, o inimă improvizată din petale de trandafiri… A urmat
recitalul-mesaj, duioase urări, apoi m-au acoperit cu brațe de flori…Abia aud o
voce rugătoare:„Dați-ne cheia de la portiță, s-o deschidem…să nu întârzie fiica
de la prima lecție…Le-am deschis portița. Vântul semăna, împrăștia petalele de
trandafir smulse din inima aranjată cu drag la portiță… Pe această cale le
transmit părinților mulți ani cu sănătate, iar Nataly să aibă viață frumoasă și
bucuriile s-o iubească. Scriind aceste rânduri, îmi dau seama că numai Timpul
știe cât de important este dragostea pentru ce ai realizat. …Multe au rămas
nespuse…
   Cu demnă atenție, la cote înalte am înserat amintirile care fiecare în
parte are grăunte de aur. 
   În final, las anexa președintelui consiliului de liceeni, Victor Roșca, din ziarul   „Cuvântul”:
„Cu Luceferi la ferești,
Străjuit din brazi și tei
Zilnic gândul mi-l sfințești,
Liceul drag din Sîngerei”
(28 octombrie 2010)
   Vă urez succes și bucurii netrecătoare.
                                                                      Cu profund respect, Ecaterina Atanasov

5



ÎN INIMI VĂ PURTĂM…CU DOR DE VOI

Cât trăiești, fă bine, ca să rămână după tine

Oricât de matur și de puternic ești, păstrează mereu
copilul din tine.
Înainte de a spune ceva, oprește-te și gândește-te cum te-
ai simți dacă cineva ți-ar spune ție același lucru.
Atunci când un om își pune toată inima în tine, nu-l
dezamâgi.
Hainele te face domn, sufletul te face om.
Citește, iubește, zâmbește, dătuiește, trăiește în fiecare zi.

Motto:„După furtună mereu iese soarele”
Gânduri culese din inimă
Aici m-am născut, 
Aici copilăria mi-am petrecut,
În adolescență visam
Profesia de profesor s-o am.
Mult am studiat
Și visul mi s-a realizat
Fidelă profesiei am rămas
Și sunt cu sufleu-mpăcat.
  
   Caracterul, speranța și încrederea în muncă m-au ajutat.
Urăsc minciuna și falsitatea. Marele noroc în viață a fost c-am
activat în colective minunate, având colegi deosebiți. Timpul
este o floare, căreia îi cad petalele la picioarele noastre, iar
aceste petale duc cu ele parfumul unor amintiri, pe care le
păstrăm într-un album al sufletului și le respectăm locul lor în
viața noastră. Răsfoiesc în cartea vieții mele și retrăiesc
emoțiile de 25 de ani petrecute în L.T.„M.Eminescu”. Cu bune
și rele, cu rele și bune, așa mi-a fost activitatea mea.Amintirile
sunt singurul paradis, din care nu putem fi izgoniți. Ele rămân
o haină magică ce nu se uzează nicicând. ”Omul bun și fapta
bună, stimă și respect adună„
   Oamenii frumoși nu sunt întotdeauna buni, iar oamenii buni
sunt întotdeauna frumoși. Oricât de matur și de puternic este
omul, el mereu păstrează „copilul” din el și are nevoie să se
simtă protejat, admirat, încurajat și iubit. Vin sptre voi, tânără
generație,e cu gânduri din inimă:

Fapte și povețe plăcute, ca urmașii să nu le uite.

Viața noastră pare un tren lung,
În care toți ne trezim mergând.
Și prin ploaie și prin vânt,
Mai râzând, mai lăcrimând
Ne-ntrebăm unde-am urcat și când?
Ce ușor se duce timpul uneori,
Parc-am fi în viață simpli călători…
   Închei mesajul meu: Fă mult bine, să fii mulțumit de tine!

                                                             Parascovia Cireș
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   Întotdeauna am considerat că școala e a doua mea casă. Aici am întâlnit colegi sociabili,
profesori. Atmosfera de aici emana întotdeauna inteligență și educație, abnegație și dăruire
de sine. Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” reprezenta pentru mine, eleva de atunci, un vis,
o aspirație constructivă spre viitor. De asemenea, rămân a fi eterne amintirile conturate de
peripețiile din timpul recreațiilor, întâlnirile cu colegii de după lecții și zâmbetele
încurajatoare ale celor dragi - mult stimații profesori! 
   Fiind elevă la liceu nu îmi permiteam niciodată să absentez, chiar de se întâmpla simțeam
o frică că voi pierde multe în acea zi. Am trăit frumos acei 3 ani de liceu alături de colegii
mei și de dirigintele Melinte Nicolae.
   Fiind deja la facultate și trecând pe lângă liceu mă încerca un dor de anii ce au trecut, un
vis de a mai reveni pe coridoarele liceului și de a mai învăța ceva nou de la modelele care le
aveam zi de zi în fața noastră.
   Astăzi, activând ca profesoară, mă bucur pentru succesele discipolilor, pentru spiritul
activ, de perspectivă care domină în liceu. Îmi place să ajut elevii, să-i învăț și să-i îndrum
cu sfaturi utile, așa cum o făceau, odinioară, profesorii mei, la moment colegi de serviciu.
   Prin urmare, pot afirma cert că tot ceea ce simți și ceea ce-ți dorești de la existență vei
regăsi dacă îți dorești cu adevărat.

Maria Ciornegal, profesoară de linbă franceză
 
   Această provocare m-a făcut să stau mult și să analizez rolul educației. El este cel mai
important în viața unui adolescent, cea care influențează, ne transformă și ne dezvoltă ca
personalitate individuală.
   Îmi amintesc cu dor de acele clipe minunate cînd eram elevi în sala de clasă. Am reuşit să
facem lucruri bune pentru că noi am dorit să devenim personalități individuale, iar scumpii
noștri dascăli, azi colegi ne-au învăţat să ne descoperim puterile și dorința de a cunoaște
lucruri noi și foarte multe lucruri pentru care nici cuvinte nu-mi vor ajunge ca să vă
descriu munca depusă pentru noi. Astfel vreau să vă prezint: elevul din trecut, aşa cum l-
am numit, era elevul cu o ținută decentă, unitară, cu uniformă şi pantofi de schimb. Era
elevul care putea afla informații doar de la şcoală sau din biblioteci, mai puțin din internet.
Era totuşi un elev serios, conştiincios, respectuos față de părinți sau cei din jur. Participa
la concursuri sportive, pe teme sanitare, de circulație, participa la olimpiade , la diverse
manifestări prin care îşi slăvea conducătorul iubit. Și plus la toate mai era și elevul care
învăța bine, care putea visa să-şi continue studiile în țara noastră și peste hotarele ei, chiar
dacă dincolo de acestea fiind un teren cunoscut doar de la geografie. Elevul din trecut era
însă un elev mai sănătos, deoarece mânca mai sănătos, neavând posibilitatea din a alege
mâncăruri care conțin tot felul de aditivi. Acest elev din trecut este poate profesorul,
medicul, inginerul de azi, ieri elev, azi părinte, nevoit să-şi crească copiii sau nepoții sub
bagheta elevului din prezent.
   Cum este elevul din prezent? Pot răspunde la această întrebare în cunoştință de cauză,
eu însămi fiind un elev din prezent. Este elevul care s-a trezit cu acces la o multitudine de
informații pe care le obține nelimitat de la şcoală, televizor, internet. 

IERI ELEVE, AZI COLEGE

„UN PROFESOR ISI PUNE AMPRENTA ASUPRA ETERNITATII, EL NU POATE STI NICIODATA CAT
DE DEPARTE AJUNGE INFLUENTA LUI."  (HENRY BROOKS ADAMS)
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Este elevul modern care se îmbracă la şcoală cum doreşte, care are calculator, telefon
mobil, ghiozdan de tip Adidas, Nike . Este elevul care poate participa la diverse concursuri
naționale şi internaționale în diferite domenii, care poate merge în străinătate în concedii
cu maşini de lux, care poate visa să-şi facă studiile în străinătate, aşa ca mine.Este elevul
care prin intermediul internetului poate obține orice informație la momentul dorit sau
poate comunica rapid cu orice persoană de la orice distanță prin intermediul e-mail-ului.
Este elevul care, atunci când intră într-un mol are posibilitatea de a-şi alege ce mâncare
sau ce haine doreşte. Acum pot să fac din nou o comparație între elevul din trecut şi elevul
din prezent. Elevul din prezent va fi probabil arhitectul, profesorul, medicul, inginerul,
savantul de mâine, care va da naştere elevului din viitor.
   În final vreau să vă spun ce am invăţat eu? Am invăţat că am de învăţat lucruri noi de la
oricine şi din orice situaţie sau experienţă oricât de banală ar fi ea, că toată viaţa avem de
învăţat mai ales când elevii, cursanţii depind de tine. Ȋn anii de liceu am descoperit oameni
demni de admiraţie, flexibili şi din domenii profesionale diferite, pe care i-am descoperit
ca fiind foarte creativi și naturali de la care am avut ocazia să învăț foarte multe lucruri, de
aceea consumați tot ceea ce vi se oferă și nu veți regreta. 
   Sunt profesor şi mă bucur foarte mult că sunt alături de ei și, da, nu sunt perfectă. Fac
multe greşeli şi le conştientizez, uneori târziu. Nu mi-e ruşine să recunosc acest lucru.
Dimpotrivă, am descoperit că doar atunci când iți recunoşti propriile neajunsuri, evoluezi
cu adevărat şi chiar devii activ încât faci ca lucrurile chiar să ţi se întâmple, să devină
reale. Sunt într-un lung proces de evoluţie, de transformare iar acest lucru mă motivează,
mă reinventează, mă schimbă puţin câte puţin atât ca om cât şi ca profesor. Rămân cu o
atitudine pozitivă şi recunoscătoare oricăror experienţe de acest fel. Vă chem și pe voi
să încercați noi experiențe. DA, sunt profesor şi nu sunt perfectă dar nici nu încerc să
devin perfectă. Dar vreau să devin un profesor bun. De fapt, cred că sunt la rândul meu
cursant. Un profesor- cursant...

Tărâță Tatiana, profesor de biologie

Cine/Ce v-a motivat să alegeți profesia de psiholog?

În mentalitatea noastră mai este ideea că a merge la psiholog nu e bine. Cum îi motivați pe elevi
să vină la conseliere?

A fi psiholog școlar e greu?

Probabil nu am ales eu profesia de psiholog, ea m-a ales pe mine. A fost o decizie mai mult
instinctuală decât planificată, fiind mereu fascinată de acest domeniu, de această știință a sufletului.
Psihologia este o știință care nu te lasă să te plictisești, care îți oferă o grilă prin care să înțelegi ce
înseamnă om, emoții, comportamente, să te dezvolți cât mai mult ca persoană și să ajungi cât mai
aproape de cel/cea care îți dorești să fii. Alegerea profesiei a fost dintotdea una un lucru dificil, mai
ales în perioada adolescenței, atunci când fiecare dintre noi tinde să se cunoască pe sine. 

Încrederea – este un factor foarte important probabil pentru fiecare dintre noi. Fiecare persoană, fie
elev, fie profesor atunci când se adresează la psiholog au nevoie să se simtă în siguranță. Nu este cel
mai ușor lucru să îți deschizi sufletul oricărei persoane, să ne dezvăluim chiar si cele mai tainice
secrete, durerile sau problemele care ne neliniștesc, uneori ne este foarte greu să fim deschiși chiar
și cu cei apropiați...

A fi psiholog înseamnă în primul rând a fi om! Ca în orice profesie, traseul nu este unul liniar,
garantat că vei avea succes, iar, precum sunt la început de carieră desigur că întâmpin și greutăți,
dar asta este o motivație pentru a mă dezvolta, de a studia și studia în continuu psihicul uman. Nu
sunt un om care știe totul, care poate orice și reușește orice... 

IERI ELEVE, AZI COLEGE
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Un profesor își pune
amprenta asupra
eternității, el nu

poate ști niciodată
cât de departe

ajunge influența lui. 
Henry Brooks Adams

Cum v-ați descrie în câteva cuvinte?

Treceți în revistă 3 lucruri/realizări cu care vă mândriți

Ce preferințe/hobby-uri aveți?

Care vă sunt reperele vieții?

Conflictul între generații a existat întotdeauna, dvs ca psiholog ce schimbări observați
în generația de azi?

Cum vă simțiți în statut de colegă cu foștii profesori?

Unde ați făcut studiile?

Ce le-ați dori elevilor în ajun de sărbători?

...Sunt un om ca toți ceilalți cu dreptul la propriile încercări cu reușite și erori, cu alegeri
corecte, dezamăgiri, vise, unele realizate, altele rămase neîmplinite.

Sunt o persoană pozitivă, ambițioasă, puternică și emotivă.

-Am reușit să finisez facultatea de Psihologie și să-mi fac mândrii părinții.
-Am reușit să trec peste anumite frici, complexe care au fost formate de-a lungul vieții.
-Am reușit să mă regăsesc în domeniul studiat.

De mică am fost pasionată de dansul sportiv, care era o metodă de a mă refugia într-o altă
lume, o lume îmi dă cea mai mare libertate, de a exprima cine sunt cu emoțiile simțite și cu
întregul corp. Un alt hobby de care sunt pasionată este să studiez natura omului și anume
tot ce este legat de comportamentul uman, emoțiile, minciuna. Mă pasionează mult filmele
detective, la fel care studiază natura comportamentului uman.

-Pentru că, oricât de seducătoare ar fi promisiunea unei vieți perfecte, aceasta se referă la
renunțare, la rușine, la prefăcătorie și suferință
-Și dacă nu acum, atunci când?
-Ceea ce ne înspăimântă ne poate întări, ne poate vindeca.

Greu de răspuns, în linii mari, oamenii contiună să fie la fel, indiferent de generație tinerii
sunt înclinați spre distracție, vor să-și afirme personalitatea, se simt neînțeleși, se
îndrăgostesc, își pun întrebări existențiale fiind convinși că sunt primii care fac asta. Este
un lucru normal să existe difernțe din numeroase motive: contextual socio-cultural diferit,
evoluția tehnologiei, difernțe de mentalitate datorate vârstei. Este absolut
normal să existe difernțe între generații, e firesc ca generațiile să aibă priorități diferite,
viziuni, gusturi și preocupări diverse. Iar pentru a aplana conflictul dintre generație este
nevoie să învățăm să comunicăm.

Nu mi-am imaginat niciodată că voi reveni în liceu în calitate de angajat. La început, mă
simțeam un pic straniu să lucrez cu foștii profesori, eu simțindu-mă încă în calitate de elev
în relație cu ei, dar cu timpul am reușit să mă obișnuiesc. Foștii profesori m-au primit cu
drag, fiind deschiși atunci când aveam nevoie de ajutor, iar aceasta cel mai mult m-a ajutat
ca să mă acomodez și să mă simt bine în noul colectiv.

Am făcut studiile la una din cele mai puternice universități din Republica Moldova, și
anume la Universitatea de Stat din Moldova la Facultatea de Psihologie Științe ale Educației
Sociologie și Asistență Socială, specialitatea de psihologie.

Elevilor, dar și profesorilor le doresc să se bucure și să prețuiască timpul petrecut alături
de familie, alături de cei dragi. Sărbătorile de iarnă să le aducă bucurie în case și liniște în
suflete. Sărbători fericite tuturor!

Cojocaru Elena, psiholog școlar

IERI ELEVE, AZI COLEGE
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„Luceafărul poeziei românești”, Mihai Eminescu, a ridicat limba română pe culmile
expresivității, reușind să-i scoată în evidență valoarea şi bogăția de mijloace de exprimare
şi frumusețea. Astfel, poeziile sale nu se pot traduce în nicio altă limbă care să redea
delicatețea trăsăturilor sufletești sau frumusețea naturii. Mihai Eminescu este în literatura
română „poetul nepereche”, a cărui operă învinge timpul, după cum afirmă George
Călinescu. El este cel mai mare poet național, care exprimă cel mai bine şi cel mai complet
spiritualitatea românească. Forța creaţiei lui provine, în primul rând, din vastitatea culturii
extraordinare şi a concepţiilor lui, din orizontul său afectiv şi spiritual fără de limite.
Excursurile filosofice variate şi dense ale lui Eminescu întrețin, de asemenea, marile
altitudini ale complexității poeziei sale. Abordând atâtea neliniști, întrebări şi probleme
fundamentale din câte angajează: viața şi moartea, natura şi iubirea, geneza şi sfârșitul
lumii sau problematica civilizațiilor, poetul subliniază, în poezia sa, în mod deosebit,
zbaterile şi nefericirile omului superiorității spirituale depline, ale geniului, într-o
societate de parveniți și meschini. Prin creațiile sale,Eminescu ne înalță în universalitate,
stăpânind universul cuvântului poetic. În concepția eminesciană, poezia este o creație
pură, curată, un joc de imagini şi sunete, o transfigurare a realului, o posibilă proiecție a
perfecțiunii în eternitate. În planul literaturii universale – ca şi în planul literaturii
naționale, Eminescu rămâne unul dintre cei mai mari poeți romantici ai lumii, tipul uman şi
creator al inadaptatului de geniu, care resimte, cu dureroasă luciditate, abisul dintre
idealurile sale înalte şi lumea mărginită în care trăiește.

Elena Scoropat, clasa a 12-a„B”

EMINESCU- POETUL SUFLETULUI MEU
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Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei,
Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei,

Şi în două temniţi large ce de-a sila sa-i aduni,
Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni! (Scrisoarea III)

   A iubit nemărginit valorile vieţii, a căutat în ele granitul absolutului şi, negăsindu-l, din
amărăciune faţă de faza istorică în care i-a fost dat să trăiască, și din durere, sfâșiere și revoltă
față de mărginirea ființei omenești, a tăgăduit...Aici stă marea taină a atitudinii eminesciene.
(D.Caracostea) Aceste cuvinte descriu în perfecțiune realitatea
vieții făpturii lui Eminescu. 
   De când am avut ocazia să studiez la liceu, mai aprofundat, opera eminesciană, am dedus că
Eminescu nu a fost doar ultimul poet romantic român, dar și, totodată, părtaș al luptei pentru
trezirea spiritului național și a nedreptăților sociale. Arma sa de luptă a fost creația, în operele
sale a înserat principalele probleme ale societății ostile în care a trăit și  în care, deopotrivă, ne
aflăm și noi. Un exemplu avem nuvela ,,Geniul pustiu",unde se descrie un timp tragic, al luptei și
jertfei românilor ardeleni pentru supravețuire națională, rememorat prin intermediul jurnalului
lui Toma Nour, în Bucureștiul revoluționar. Tânărul Toma întruchipează o latură a făpturii
eminesciene, el a pus problema unei instruiri autentice a poporului și a pledat pentru egalitatea
în drepturi a tuturor popoarelor, dar suferința la care a fost supus Toma din cauza lumii
meschine în care se afla l-a proiectat definitiv pe erou într-o zonă a tragicului. Asemenea lui
Toma, Eminescu s-a confruntat și el cu indiferența și cu sceptismul unei generații blazate și
înfrânte în elanurile ei spirituale. În aceiași cheie, eroul romantic afirmă în ciclul epistolar de
scrisori că: ,,poți zidi o lume-ntreagă, poți s-o sfarămi...orice ai spune\peste toate o lopată de
țărână se depune”, iar adevărul acestor cuvinte nu s-ar putea contesta în veacuri întrucât
,,moștenirea ta și-a tot:uitarea”. Desigur că pentru mine, cuvintele date nu au aceiași conotație și
pentru geniul eminescian, deoarece opera sa trece peste ,,nemărginirea timpului”, de fiecare dată
când reluez opera sa, reînvie și geniul său. M-am întâlnit adesea cu afirmația ,,Mihai Eminescu
poetul fără pereche”, ceea ce se datoreaza în mare parte declarației poetului în sine despre
perceperea vieții ca pe o suferintă ,,a trăi înseamnă a suferi”, menționează poetul. Eșecul
dragostei sale s-a datorat în mare parte condiției superioare, prin simplul fapt că dragostea
comună pentru o femeie nu ar putea să-i îndeplinească așteptările sale în această viață.
   Tot ce pot să spun despre făptura eminesciană este că îl consider unul dintre cei mai aleși
scriitori ai poporului român pentru gama largă de teme pe care le abordează în operele
sale(dragostei, trecerii ireversibile a timpului, condiției superioare a omului), de asemenea, în
urma lecturii operelor sale ramân surprinsă de actualitatea subiectelor abordate de el. Sunt
mândră de faptul că liceul nostru poartă numele poetului care nu s-a vândut nimănui, care nu s-
a folosit nici de munca, nici de creația altcuiva, ci s-a jertfit întru totul omenirii prin creația sa
proprie. La fel cum afirmă si marele poet Adrian Păunescu: ,,Pe pamântul vechii Dacii\Când mai
mare, când mai mic\Dacă n-ar fi Eminescu\Viața nu ne-ar fi nimic”.
 

                                                                                       Doina Cernei, clasa a 12-a„B”

LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEȘTI
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      În pofida faptului că marele iluminator al românilor a trecut în nefiinţă la vârsta de 39 de ani, el a
reuşit să aducă arta poeziei la înălţimi neîntrecute până astăzi. A fost şi rămâne în continuare cel mai
splendid poet liric al tuturor timpurilor, creaţia lui învingând nemărginirea timpului şi fiind
cunoscută de generaţii la rând. Mihai Eminescu dintotdeauna a iubit cu desăvârşire valorile vieţii şi a
căutat în ele absolutul, fiind influenţat negativ doar de faza istorică în care i-a fost dat să trăiască. El
s-a aflat în permanent conflict cu lumea vremii sale din motivul neconformismului şi nesupunerii lui
sistemului, tinzând spre cunoştinţe profunde, spre adevăruri şi dreptate. Acest mare geniu al
literaturii româneşti a dat o nouă valoare cuvintelor simple, împletindu-le într-o armonie
surprinzătoare,a creat un orizont viziunilor, sentimentelor şi aspiraţiilor. Anume el a fost cel care,
prin personajele operelor sale, a adus în faţa fiinţei umane adevărate exemple de idealuri şi scopuri
spre care trebuie să aspiram . A făurit o lume aparte, o lume a geniului şi-a supt toată seva până la
sleirea ei, doar pentru a produce ceva nou , ceva care iese din limitele lumescului. 
   Mihai Eminescu este Luceafărului întregii noastre naţiuni, prin el şi activitatea lui s-au semănat
seminţele culturii, sincerităţii şi dragostei faţă de neam şi studiu. Cu un astfel de poet naţional este
imposibil să nu ne simţim mândri că suntem urmaşii acestei patrii. Iar citind şi recitind operele de
artă de o valoare incontestabilă ale acestui geniu, ne convingem încă o dată că, datorită lui, nu ne
pierdem ca naţiune. De aceea vin cu un îndemn pentru fiecare licean: să dedice cât mai mult timp
lecturii textului eminescian, care este un factor primordial în formarea noastră ca personalitate.           

                         Maria Țurcanu, clasa a 12-a„B”

EMINESCU-ÎNTRUPAREA LITERARĂ A CONȘTIINȚEI
ROMÂNEȘTI
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SUNT PRINTRE NOI ȘI NE REPREZINTĂ

Pe lângă orele de curs, elevii de la Liceul Teoretic ”M.Eminescu” sunt implicați și în activități
extracurriculare și extrașcolare, astfel promovând imaginea Liceului.Din numele întregului liceu
se aduc mulțumiri și felicitări elevilor premianți!
Impresii pe marginea participării la concursul ”Cunoaște-ți Parlamentul„
Un grup de elevi dotați, isteți, curioși de tot ce e nou au fost provocați de a participa la concursul
național ”Cunoaște-ți Parlamentul„. Elevii au fost instruiți, ghidați de d-na Maria Druga, profesor
de istorie.
Scoropat Elena, clasa 12”B„
Această activitate cel mai mult m-a motivat să exploatez cunoștințe în domeniul politic și anume
ce ține de guvernarea democratică a oamenilor de către oameni, după cum a menționat Abraham
Lincoln.
Cernei Doina, clasa 12”B„, șef de echipă
Concursul ”Cunoaște-ți Parlamentul„ a fost o provocare extraordinară pentru mine ca elev, care
urmează să susțină bacalaureatul. Doar că am fost cu toții mirați de faptul că intrebările au fost
de cultură generală, dar după cum a menționat d-na M.Druga, ne-am încărcat cu o doză de
adrenalină și motivați să căutăm răspuns la multe necunoscute.
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Participare în proiectul ”Safe Media” Shukurov Carina, Ana Gojinevschi, Tudor Cazacu
   Neobișnuit în particularitate, fascinant în imaginea care îl descrie, proiectul ”Safe Media”
a prezentat evoluția unor experiențe esențiale în existența fiecăruia. Subiectul abordat a
combinat oportunitatea de a ne exprima opinia și definiția personală a echilibrului
emoțional în cadrul bine-cunoscutelor rețele sociale. Mai mult decât un titlu, această
activitate ne-a oferit ocazia să înțelegem și să deducem în profunzime avantajele și
dezavantajele mediului online. De asemenea, prin implicarea mai multor persoane, am
colaborat cu diferiți participanți, inclusiv și profesorii de limba engleză din liceu dna
Zinaida Orfin și dna Olga Bajereanu, probabil pentru prima dată în viața noastră, rămânând
impresionați de abilitățile lor științifice și sociale. Multitudinea de idei a generat nevoia de
atenție la acțiune pe rețelele sociale și a subliniat consecințele, inclusiv remedii pentru
stresul cauzat de acestea. În cele din urmă, acest proiect ne-a inspirat și a dezvăluit
nuanțele mai puțin cunoscute, evidențiind elemente cheie în siguranța tuturor. Fără nici o
îndoială, am fost încântați să participăm la un astfel de eveniment. Echipa „SAVERS”, în
componența căreia au fost profesori și elevi din Ungheni, Glodeni și Sîngerei, a reușit într-
adevăr să facă oamenii să se simtă SIGUR și FERICIT PE MEDIUL SOCIAL”.
Pe 15 noiembie 2020, echipa clubului de dezbateri ”NOVA”, împreună cu Zinaida Orfin,
antrenoarea clubului,a participat la un training de dezbateri online.Carina Shukurov,
Cristina Andronic
    Dezbaterile presupun construirea şi expunerea unui discurs, pe o temă dată vis a vis de o
problemă de actualitate. Prin intermediul acestui discurs, ne exprimăm punctul de vedere
printr-o argumentare coerentă, formarea legăturilor logice şi contraargumentare.
Participarea în dezbateri poate provoca o îmbunătăţire considerabilă asupra capacităţilor
de argumentare, dar şi capabilitatea de a face o analiză mult mai profundă asupra
diferitelor probleme.Dezbaterile reprezentative pentru educaţia nonformală au fost un
succes deoarece ne-a ajutat să ne dezvoltăm variate abilităţi: gândire critică, spirit analitic,
capacităţi oratorice deci lucruri pe care pot fi perfecționate în afara orelor de liceu. Am
concurat cu alți elevi si studenți din diverse regiuni ale țării noastre dar și din Ucraina,
obținînd noi experiente privind comunicarea. De asemenea am avut parte de susținere și
sfaturi din partea organizatorilor și antrenorilor, care au fost benefice la îmbunatățirea
discursului nostru. 
    În final, spunem ca acest training a fost o oportunitate perfectă pentru dezvoltarea
noastră generală. Vom fi bucuroși să participam din nou.

SUNT PRINTRE NOI ȘI NE REPREZINTĂ



   EMOȚII, REFLECȚII DESPRE ÎNVĂȚAREA ON-LINE
   O rază plăcută de soare luminează colțul de întuneric. Întunericul meu, radiat de pixeli și
conexiuni variabile,însoțit de cântecul păsărilor până când.. 3.2.1. Eroare. Conexiune slabă.
Așteptați.. Da, vă aud. Da, sunt prezent. Același scenariu zilnic. Orele on-line sunt o
adevărată tragedie comică. Până și pereții sunt mai încântați de acest tablou. Studiile se
definesc într-o atmosferă haioasă de dezastru. Deși obligați, până aterizăm pe aceeași
planetă, navele surfează la infinit prin internet. Cercetăm minuțios spațiul într-un timp
scurt. Apoi pornim iarăși prin galaxie spre planeta următoare. La sfârșit, fiecare își admiră
colecția de suvenire și cunoștințele acumulate... Acest vis trece rapid, fiind urmat de ore în
șir de rătăcire. Sechestrat voluntar în cabina telegramelor, îmi găsesc prietenii după ID. Mă
simt doar un număr ce își are câțiva derivați. Începe rapsodia de evenimente. Ca o ploaie
de steluțe, site-urile se învârt în jurul meu cu miile, diferite, interesante și misterioase. În
întunecatul meu labirint, de fiecare dată când cade o stea, se aprind mii de scântei.
Deseori, ele mă încălzesc și mă luminează cu niște postări minunate. Câteodată, agresive și
tulburătoare, mulțimile de aștri se transformă în imagini înfiorătoare, explodând într-un
haos de idei. Aceste artificii ale publicațiilor îmi fascinează gândurile. Uneori, exagerez.
Caut, aștept, alerg să găsesc ieșirea. Mă îndrept spre realitate. Dar nu mă pot elibera de
acest univers. Culorile de aici nu-mi permit să evadez. Astfel, continui să admir scântei de
site-uri până ce marea de stele se epuizează. În același timp, spiritul se rătăcește mai
adânc. Dacă eu nu adun suficient curaj, sunt sufocat de disperare. Mă stresez să văd cât
mai multe spectacole de lumini. Colecționez tot mai multe minerale cosmice. Iar nivelul de
energie se comportă ca un timp electronic. Iubesc aceste călătorii, dar consecințele unora
îmi devastează existența. Sunt doar un număr ce caută afecțiunea științelor. Îmi
corespunde o persoană. Câteodată îmi regret aventurile. Aș dori să-mi găsesc echilibrul,
dar cerul nemărginit al informației mă copleșește. Alerg cât de tare pot, ca să-mi mențin
poziția printre zidurile principiilor. Impresionat de amploarea fenomenelor din jur, refuz
să găsesc lumina adevăratului soare. Sunt doar un număr, nicicând o floare ce are nevoie
de soare. 
   Am trăit prin acest mit, până razele puține s-au istovit. Inoportun, m-am téleportat în alt
centru spațial. Am înțeles melodia labirintului. Iar acum, din înălțime, pot zbura creativ și
sigur oriunde în lume.

                                                                                   Gojinevschi Ana cl. a XI-a ”C”

SUNT PRINTRE NOI ȘI NE REPREZINTĂ
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SPRE ABSOLUTUL METAFIZIC
Licoarea tristeții domină, 

Traiectorii albastre se sting, 
Traversează ceața-n lumină, 
Şiroaie de neant se preling...

   „Încă puţin...doar încă puţin”, atât de remarcabil şi, totuşi, atât de dezagreabil când de 3 ore
rătăceşti printr-un univers copleşit de noţiunea absolutului, când zile în şir ai conversat inefabil
cu melodia eului blagian, când nopţi la rând ai înscris detalii şi ai colindat toate dimensiunile
raţiunii în căutarea acelei esenţe a Marelui Tot, răpunând în faste schiţe galeriile de concepţii
din câteva volume de poezii. Respiri linişte, inspiri teamă, creezi curaj, evoci pacifism, emani o
adevărată energie revelatoare şi examinezi, răsfoieşti, scrii, alergi şi tot cercetezi, stai, descrii,
priveşti şi cauţi, printre gânduri, printre vise, printre absurdităţi şi principii, printre scântei de
lumină şi oceane de „lacrimi vechi”, neîncetat cauţi... acea sclipire îndrumătoare către ceea ce,
nici până la „cele din urmă hotare”, nu poţi afla. Decât, doar dacă, aproape ireal, conştientizezi
primordialitatea acelei substanţe vitale, cu origini celeste, materializate de „apa din care îşi ia
frumuseţea şi nefiinţa” curcubeul tuturor fascinantelor evenimente caracterizate de o subtilă
fatalitate a simţirilor; descriind o sursă ascunsă în profunzimea percepţiilor, la „Izvoarele
înţelepciunii”, departe de superficialitatea convingerilor şi necesitatea coincidenţelor. 
   Înfăţişând un lanţ similar de vocaţii, lumina stelelor din ultimele seri a coordonat definitivarea
unor înfiripări de cuvinte, marcate de undele nemaiîntâlnite ale experienţelor descrise de
peisajul concursului în contextul blagian, a cărui traiectorie trasată de participarea la etapa
raională a permis definirea particularităţilor literare în cadrul etapei republicane, prin
perceperea unor variaţii de stări interioare şi contradictorii elemente de reverie. Imponderabilă
fără absenţa unor deficienţe tehnice atât la nivel organizatoric, cât şi la capitolul încadrare în
intervalele stabilite realizării acţiunilor, splendoarea emoţiilor dezlănţuite de parcurgerea scrisă
şi orală a celor 3 probe constituente a etapei raionale a concursului „La Izvoarele înţelepciunii”
instituie necesitatea familiarizării cu specificul mirabilei activităţi literare şi melodia valsului
existenţial al filosofului Lucian Blaga, etalând în profunzimea cerinţelor gloria şi disperarea
conturului unor umbre de timp şi cuvânt oglindite de freamătul melancolic al poeziilor
revelatoare.
   Proiectând flagranţa trăsăturilor vitale ale acestui ilustru poet, prin angajarea detaliilor
înfiripării făpturii, focalizării noţiunilor etice şi afirmării ca personalitate în cadrul instituţiilor
educaţionale, exteriorizării convingerilor în raport cu impetuoasele valuri ale realităţii prin
publicaţii şi opere, inclusiv geometria incandescentă a acordării distincţiilor în concordanţă cu
amploarea contribuţiilor, probele preconizau plăsmuirea unor răspunsuri adecvate în
corespondere cu ansamblul de întrebări, impunând indicarea unor expresii raţionale, corecte
gramatical şi ortografic. Ulterioară sarcinilor menţionate, partea ce a încununat desfăşurarea
etapei raionale înfăţişează interpretarea creativă a unui fragment din textul blagian, lansând
farmecul unui veridic spectacol recitativ, caracterizat de vivacitatea unor încântătoare expuneri
de expresii poetice, împodobite de un echilibru sonor de natură inefabilă. Tratând
consecutivitatea implicării a peste 20 de concurenţi, afişarea rezultatelor succesiunii de
încercări literare a determinat proprietăţile unei emanaţii sentimentale dominate de entuziasm,
curiozitate şi deplină aşteptare, premierea cu locul III murmurând o nespusă exuberanţă
creativă şi admiratoare.
   Analog şir de esenţe conceptuale enumeră ecoul etapei republicane a concursului, tabloul
dezvăluit de probele parcurse denotând similarităţi în evoluţie, executând impactul unei amplu
proces de informare şi conştientizarea a efemerităţii componentelor axei de temporalitate.
Redând incipient structura unui test compus din 27 de întrebări în conformitate cu primordialele
fenomene imortalizate din universul blagian, itinerarul viziunii următoarei cerinţe zugrăveşte
aria unei inedite exprimări, prin comentarea la prima vedere a unui text poetic din creaţia lui
Blaga, în raport cu notele trasate de starea eului liric sau de sugestia unor frapante figuri de stil
şi procedee artistice originale.
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   Degajând complexitatea unei verdice superiorităţi cognitive, echivocacitatea trăirilor narate
spiritual de celestele neuniformităţi de speranţe orientează gama cromatică a afectivităţii către
orizontul unei inexprimabile încântări produse de enunţarea rezultatelor şi surprinderea
dezirului artistic personal în cadrul laureaţilor cu premiul I, din totalitatea de 60 de elevi
participanţi.
   Somptuoasă evadare din neantul necunoscutului, eternă aspiraţie a sufletului de înţelegere a
creaţie, iniţiind simfonia învingerii uzualităţii temerilor prin reliefarea luminii lipsite de
efemeritate a valorificării ştiinţelor, prisma echivalării asocierilor de realii cu perpetua
interacţiune a forţelor esenţiale terminologiei explicaţiilor caracterizează considerabil astrul
constituirii unor unice pasiuni metafizice prin vocaţia vădirii verticalităţii intelectuale în cadrul
concursului „În memoriam Mihai Marinciuc”. Neasemuită solemnitate competitivă, interpretarea
furtunii de răvăşitoare exigenţe ce necesită soluţionare menţine nuanţa de eternizare a
principiilor mecanicii, generatoare de fundamentale conflicte descifratoare.   Promovând
individualismul şi problematica condiţiilor acutelor corespondenţe dintre timp şi spaţiu,
alternarea nesiguranţei cu ardenta dorinţă de concepere a posibilelor muzicalităţi indispensabile
rezolvării situează consecvent alinierea exponentului răspunsurilor acordate cu prestigiul
premiului III, intensificând zborul galant al fluturiilor idealului spre debarcarea în raţiune şi
impecabilul echilibru creator.
    Răsfoind printre deosebitele experienţe aculumate pe parcursul acestor activităţi, trilul mirific
al trăirilor concentrează în somptuoase piese conceptuale decorul expediţiei spre cunoaştere,
refuzând decepţia oferită de negativism şi teama de refugiere în nemărginirea misterelor. 

Gojinevschi Ana cl. a XI-a „C” 

SUNT PRINTRE NOI ȘI NE REPREZINTĂ
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      A devenit tradiţie, ca la sfârșit de octombrie – început de noiembrie, când toamna se lasă
mândră peste meleagul nostru , boboceii claselor a 10-a, să iasă la numărat. Sărbătoarea
,,Balul Boboceilor”, organizată în fiecare an în Liceul Teoretic ,, Minai Eminescu” din orașul
Sîngerei vine să demonstreze pedagogilor și colegilor mai mari cum s-au integrat în
comunitatea mare a instituției, elevii claselor a 10-a veniți din satele din imprejurimile
raionului și chiar din alte regiuni a țării.
   Tradiționala sărbătoare ai claselor a 10-a s-a organizat joi, 19 noiembrie 2020. Anul acesta
a fost un an bogat pentru liceu, deoarece familia noastră s-a mărit cu trei clase de elevi: 
a 10-a„A”, profil umanist, fiind ghidați de d-na Eugenia Roșca, profesor de fizică și
matematică; a 10-a„B”, progil umanist dirijați fiind de d-na Rodica Jilihovschi, profesor de
limbă și literatură română și clasa a 10-a„C”, profil real, diriginte doamna Ludmila Fîntînaru,
profesor de matematică și informatică. 
   Chiar dacă anul acesta sărbătoare a fost desfășurată cu strictețea respectării regulilor
epidemiologice COVID- 19, totuși, galbenul ce predomina în sală crea impresia de lumină,
căldură și sărbătoare de toamnă. Atmosfera incendiară, care a încălzit spaţiul mare al sălii
de festivități a liceului, a fost însoțită de voie bună, cântece, dansuri, scenete , relatări ale
activității bobocilor. 
   Succese și realizări frumoase în continuare, dragi elevi !

Directorul adjunct pentru educație, Elena Andriuță

 
 

UN NOU ÎNCEPUT ÎN ETAPA DE ȘCOLAR, UN PRIM PAS ÎNTR-O
PERIOADĂ DE DEVENIRE, O DOZĂ DE EMOȚII NOI.

 

BOBOCII ANULUI 2020
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  ATENȚIE...SE IA PULSUL  
IMPRESIILE BOBOCEILOR: ”AM ÎNVĂȚAT CEEA CE

NU AM ȘTIUT!”

Care au fost primele gânduri/emoții ce le-ai primit la liceu?

Care au fost provocările cu care te-ai confruntat când ai venit 

Ai reușit să înfrunți aceste dificultăți? Dacă da, cum?

Cum ți s-a părut noul colectiv de colegi?

Ce părere ai despre profesorii noi?

-Palamari Daniela, clasa a X-a „A”
Nu am avut emoții, am fost încrezută in decizia luată de a păși pe
pragurile liceul și de a înfrunta orice dificultate
-Grosu Marius, clasa a X-a „B”
Este un liceu bun, unde voi acumula noi cunoștințe. M-a copleșit
emoția de fericire.
Izoreanu Igor, clasa a X-a „C”
Primele gânduri erau ceva, gen ”Wow am trecut deja la o noua
treaptă, deja sunt licean!”.

      pentru prima dată în liceu?
-Palamari Daniela, clasa a X-a „A”
Printre confruntările la noul liceu au fost noul colectiv de elevi și 
 profesori și desigur nu cunoșteam împrejurările
-Grosu Marius, clasa a X-a „B”
Îmi era extrem de greu să ma adaptez noului grafic și să mă trezesc
dimineața.
-Izoreanu Igor, clasa a X-a „C”
Mult material la temele pentru acasă.

-Palamari Daniela, clasa a X-a „A”
Am reușit, deoarece prietenii, familia, profesorii m-au susținut și
amfăcut față primelor dificultăți 
-Grosu Marius, clasa a X-a „B”
Am obținut controlul asupra acestei dificultăți, deoarece este
necesar să susțin bacalaureatul și să obțin experiențe noi.
-Izoreanu Igor, clasa a X-a „C”
Nu pot spune că am înfruntat-o, deoarece situația e aceeași în
continuare și cred că la fel va fi și în viitor.

-Palamari Daniela, clasa a X-a „A”
Pot să spun că foarte mulți colegi de clasa îmi erau cunoscuți, ne-
am înțeles bine din primele clipe 
-Grosu Marius, clasa a X-a „B”
Colegii mi s-au parut prietenoși și ajutători.
-Izoreanu Igor, clasa a X-a „C”
La început, pot spune că nu mi-au plăcut, însă după câteva luni
petrecute împreună, m-am obișnuit și suntem în relații bune.

-Palamari Daniela, clasa a X-a „A”
Profesorii au mari cerințe, dar totodată sunt și înțelegători și asta
apreciez.
-Grosu Marius, clasa a X-a „B”
Pe profesorii îi văd extrem de amabili, înțelegători și un exemplu
ce trebuie urmat.
-Izoreanu Igor, clasa a X-a „C”
Îmi plac toți profesorii, cum predau și atitudinea dumnealor față de
liceu și elevi. 19



                 UN MESAJ CĂTRE BOBOCEI
    
  
   Cât de trecător este timpul, ca nisipul ce se scurge printre degete. Iată-ne în an terminal al liceului
și nici nu am realizat cât de repede a trecut copilăria noastră. În pofida faptului că peste puțin timp
vom deveni absolvenți, nu îndrăznim să uităm de succesorii noștri, boboceii, cei care sunt la început
de drum. O generație diferită de cea de a noastră, dar nu lipsiți de un potențial deosebit și plin de
entuziasm. Și fiindcă lăsăm liceul în grija mâinilor voastre capabile, noi, predecesorii voștri, nu ne-am
putut abține de a nu veni cu o mică critică și câteva îndrumări în adresa voastră.
   Fără îndoială sunteți o generație plină de vise, energici și curioși, care sigur că timp de câteva luni
ați reușit să ne trădați atât calitățile voastre prețioase, cât și neajunsurile la care mai este necesar să
lucrați. Comunicabili, prietenoși și cu un spirit pozitivist ați reușit să încălziți atmosfera spațiului
școlar. Dar, spre rușinea unora, ne-ați demonstrat și nerespectul, și pe alocuri, chiar și narcisismul
vostru. Sigur că nu ați ezitat să fiți receptivi, săritori la nevoie, înțelegători și deschiși pentru noi
aventuri, care vă vor favoriza în acomodarea voastră aici. Neîndoielnic, sunteți foarte harnici,
inteligenți și isteți, de la voi se necesită doar inițiativă și multă muncă. 
   Cu certitudine, nu am scăpat din vedere nici atitudinea voastră de superioritate, limbajul vostru
neadecvat și uneori lipsa de tact și a bunului simț. Acest comportament nu se referă la toți, însă,
dragii noștri, aveți mult de muncit asupra voastră, pentru că aici se începe viața voastră de oameni
maturi și de voi depinde dacă veți deveni sau nu oameni de valoare. 
   Noi, viitorii absolvenți, vă urăm succes! La fel am trecut calea voastră și știm că o să întâmpinați
greutăți, de asta și dorim să vă îndrumăm. Respectați și prețuiți profesorii, ei vă sunt călăuza
drumului vostru cel drept. Și nu uitați, voi boboceilor, să lucrați la neajunsurile voastre, pentru că
liceul vă ajută să vă șlefuiți propriile voastre personalități. Iar distracția, la fel este necesară, fără ea
nu se crează acelea amintiri de neuitat.

Pentru voi a consemnat eleva clasei a XII-a „C”, Dorojneac Adela
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   Sintagma aceasta pare cunoscută, veţi spune, dar nu sună tocmai aşa. Adevărat e,
substantivul bacovian „labirint” nu poate fi definitoriu pentru atmosfera din Liceul
Teoretic „Mihai Eminescu”. Nu domină nicicum acel sumbru pesimism al poetului
angoasat. AICI triumfă optimismul şi încrederea în forţele proprii că se poate reuşi în viaţă
după ce treci de o nouă etapă în formarea ta ca individ util societăţii. 
   Sunt în clasa a XII-a, nu de mult am păşit cu stângăcia inerentă unui nou început în
instituţia impunătoare patronată spiritual de marele Mihai Eminescu. Ochii mei iscoditori,
speriați de restricțiile pandemiei COVID 19, dornici de întâlnirtea cu colegii după o prea
mare vacanță, tocmai din luna martie, au „fotografiat” la început de an aspectul îngrijit al
holurilor luminoase, de parcă această clădire s-ar fi înălţat de curând. Primesc cu o
inocentă stupefacţie informaţia şi peste ani înţeleg de ce aveam impresia înainte că
dincolo de această înfăţişare a edificiuluii plutea un aer de severitate şi de înţelepciune.
Statuia impunătoare a lui Mihai Eminescu îmi atrage abia acum atenţia, pentru că între
timp am aflat mai multe lucruri despre cel ce s-a aplecat cu dăruire şi sacrificiu asupra
explorării naturii şi trag aer în piept, sub impulsul conştientizării valorii sale. Eminescu
ne-a dat ora exactă în limba română în secolul al 19-lea, ne-a fost carte de suflet în secolul
20, şi va fi conştiinţa neamului nostru în secolul actual!
   Măria sa, dascălul! Pilon ce stă de veghe mereu la căpătâiul formării fiecăruia din noi, ca
personalități, ca oameni pregătiți pentru integrarea socială. Un buchet de crizanteme și o
gutuie galbenă, simbolurile toamnei, însoțite de cadouri muzicale și de calde mesajede
felicitare și recunoştință pentru munca depusă, către Domniile Voastre!

Discipolii din clasele a XII-a 

LICEU - ECOU AL TINEREŢII NOASTRE
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MAMA
 
Îmi este, mamă, dor de pâinea caldă,
Cea puhavă, miezoasă, aburindă, 
Ce o coceai în zilele de vară 
În rusticul cuptor de cărămidă.
Vai, cum mai mirosea în mahalauă
A colăcei, plăcinte, hulubaşi
Și tata, liniștit, bându-și cafeaua,
Și tu, măicuță, printre copilași.
Mai am un dor, dragă măicută:
Să ne-adunăm cu toții grămăjoară
Lîng- acel horn alb, în colţ îi
căndeluţa…
Ah! Cum mai zboară timpul, cum mai
zboară!
Să-ți ascultăm, măicuță, cântul sfânt,
Să ne deschizi desaga cea de basme,
Să adormim cu glasul tău în gând,
Ca să nu ne mai sperie fantasme
Și timpul, ca un cântec de vioară,
Cu strunele în unde mari de dor,
Ce ne alină sufletul și zboară,
Chemându-ne pe toți în viitor.

Gabor Diana cl. a XII-a „B”

SUNT OM

Eu pentru cineva sunt doar o existență
Pe această lume,
În numărul total al celor vii.
Și cineva mă crede doar o aparență.
Sunt una dintre sutele de mii,
Nimic anume.
De fapt, sunt om! Om simplu, om dintr-o
mulțime!
Ce viața o trăiesc.
Eu am în mine rău, dar am și bine,
Trăiesc din plin a vieții frumuseți sublime.
Iubită sunt de-acei ce țin la mine,
Acei ce îi iubesc!
Dar pentru cineva sunt simbolul frumuseții,
Ideal în lume.
Îl reprezint pe omul absolut
Și chiar întruchiparea tandră a nobleții,
În ciuda faptului că sunt din lut,
Sunt o minune!

 
Natalia Latu cl. a XI-a „A”

TALENTE ÎN DEVENIRE
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NIMIC, DECÂT UN FULG DE NEA

În iarna asta îmi doresc
Să privesc mai mult la stele.
Și chiar de n-o să le zăresc,
Vreau să coboare dinspre ele
Mulțimi prelungi cu fulgi de nea
Și să le văd lumina-n noapte,
Când în covor s-or așeza
Și-oi auzi a nopții șoapte.
Și-apoi în palma mea să treacă
De colo, dincolo de stele,
În picături să se prefacă
De la căldura mâinii mele.
Iar dacă galaxii întregi 
De fulgi nu voi putea avea,
Aș vrea din toți să mă aleg
C-un fulg doar, ca să-l pot vedea.
Cum se topește-odat atins
De o suflare a căldurii.
Se pierde nu doar ce-a fost nins,
Însă și urma picăturii.
Și fulgul poate defini
Că eu, cu toată viața mea,
N-am fost, nu sunt, nici nu voi fi
Mai mult decât un fulg de nea.
Mă voi topi și eu cândva!

 
Natalia Latu cl. a XI-a „A”  

TE CAUT...

Te caut în zare, te caut în gând.
Te simt mereu în suflet, în adieri de
vânt.
Te caut sub soare, te caut în nori,
Te simt în noaptea ce îmi aduce fiori.
Te caut în ziuă, te caut în noapte 
Când ești alături, tu ești în șoapte. 
Tu ești oriunde, în dor și în vis,
Tu ești lumina vie din paradis.
Te caut cu dor, te caut încet,
Când nu ești alături, pe mine mă cert.
Te caut în cântec, te caut în vers,
Te caut mereu în univers..

Gabor Diana cl. a XII-a „B”

AI PUTEA...

Ai putea să fii un soare,
Să-ncălzești orice suflare,
Să te joci cu infinitul,
Să-ți pleci fruntea lui
Preasfântul.
Ai putea să te faci iarbă:
Las’ culoarea să ți-o soarbă
Floricele din crâng,
Tu ia sens dintr-un cuvânt.
Ai putea să fii un munte,
Să uiți de cele mărunte,
Să-ți ajungă creasta-n nor,
Să devii nemuritor.
Orice-ai fi din întâmplare,
Să faci din viața ta o floare,
Să pui preț pe un cuvânt
Cu drag pentru- acest pământ.

Gabor Diana cl. a XII-a „B”

TALENTE ÎN DEVENIRE
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FELICITĂRI
UN AN NOU FERICIT!

Z I A R U L  L I C E U L U I  T E O R E T I C   ' M I H A I  E M I N E S C U '
DECEMBRIE 2020 Vol 1 

ANUL NOU

La ușă Anul Nou bate
Moș Crăciun se grăbește să ne
viziteze,
Focuri de artificii pe cer
Iar ceasul lovește doisprezece.
Luminile sclipesc puternic.
Lumânări, bile, cadouri.
În curând un basm va intra în casă,
Anul Nou este în curând!
În Anul Nou vine un basm,
Moș Crăciun vine cu o geantă,
Lumea pictează
El se plimbă prin țară.
În Anul Nou - diferite succese,
Mai multă fericire, bunătate.
Fie ca vacanța să fie magică
Fie ca visele tale să devină
realitate!
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