
     Ce caut? Vacanţa pierdută 

printre frunzele care deja aco-

peră aleile. Grăbită ca întot-

deauna, şi-a făcut vânt de pe 

balansoarul anotimpurilor şi  

s-a ascuns sub perna timpului 

pentru încă un an de zile… Pi-

pa mă ajută mă concentrez, 

îmi imaginez că sunt un Sher-

lock Holmes al timpurilor 

noastre şi că voi găsi mai re-

pede motivele dispariţiei va-

canţei. Păi…să ve-

dem: 

1.Copacii  fac strip

-tease, (ciudat cum 

ei se dezbracă la 

frig, nu la cald, ca 

noi oamenii!) 

2.Vântul mă răsco-

leşte ca un guturai 

puternic şi-mi vine 

să strănut. 

3.Mama mi-a zis că 

trebuie să mergem 

la mall să-mi ia rechizite şi 

ghiozdan, că cel de anul trecut 

e cam ros. 

4.Tata, de obicei nepăsător cu 

regulile, mi-a strigat aseară 

din cameră, că trebuie să-mi 

reduc orele la calculator (dar  

n-a spus nimic despre orele lui 

de stat la televizor!!!). 

5.Am văzut-o pe doamna 

dirigintă pe stradă, dar  

m-am făcut că n-o observ, 

ca să nu mă întrebe dacă aş-

tept şcoala. Aş fi minţit, ca 

să fiu politicos şi e păcat. 

6.Am trecut ieri pe lângă 

şcoală şi am văzut că avem 

gard nou. Parcul e gata şi 

arată bine. Sper c-o să ne 

lase şi pe noi să stăm în  

el. Oare ce profesori noi 

avem? 

      Gata, s-a 

făcut noapte 

şi nu prea 

mai găsesc 

motive, dar 

cred că ajung 

atâtea. Sher-

lock Holmes 

s-ar fi rezu-

mat la doar 

trei. 

     Îmi las 

pipa în sertar şi-mi pun uni-

forma de detectiv-vânător în 

dulap. Mă aşteaptă o nouă 

uniformă. Nouă luni de zile 

de-acum înainte o să văd su-

te de uniforme şi o să dau 

sute de bună ziua. Şi o să 

mă rog de sute de ori:  Dă, 

doamne, să vină mai repede 

vacanţa… 
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30 iunie : Limba şi literatura română – pro-
ba E)a) – probă scrisă 
2 iulie: Proba obligatorie a profilului – pro-
ba E)c) – probă scrisă 
4 iulie: Proba la alegere a profilului şi 
specializării – proba E)d) – probă scrisă 
7 iulie :Afişarea rezultatelor (până la ora 
12:00) 
7 iulie: Depunerea contestaţiilor (orele 
12:00 – 16:00) 
8 -10 iulie : Rezolvarea contestaţiilor 
11 iulie :Afişarea rezultatelor finale 

26 – 30 mai  Înscrierea candidaţilor la prima 
sesiune de examen 
30 mai:  Încheierea cursurilor pentru clasa a 
XII-a 
10 - 12 iunie:  Evaluarea competenţelor ling-
vistice de comunicare orală în limba română – 
proba A 
16 – 20 iunie:  Evaluarea competenţelor digi-
tale – proba D 
23 - 27 iunie: Evaluarea competenţelor lingvis-
tice într-o limbă de circulaţie internaţională – 
proba C 

     Am avut oră de istorie. Ce 

credeţi că ne-a întrebat profu’? 

Ce sărbătorim de ziua Români-

ei? Un coleg a spus că intrarea 

în Uniunea Europeană, noi am 

râs, profu de isto s-a enervat şi 

ne-a spus că sunt alţii şi mai 

inteligenţi şi perlele lor au apă-

rut peste tot în ziare, după bacul 

de anul acesta. Noi ne-am pre-

făcut că nu le ştim şi i-am zis să 

ni le spună şi nouă. După ce le-

a citit, colegul meu care ne-a 

băgat în uniune mai repede de-

cât oricare alt stat, a spus: 

„Puteam da bacu’ şi eu, anul 

ăsta. Nu-s mai prost ca ei.” „Da 

nici mai deştept,” a adăugat re-

pede profu’. 

     Ce ni s-a citit la oră: 

 

* Comuniştii erau tero-

rişti, nu dădeau internet la oa-

meni. Ei se bătea cu americanii, 

care lea dat la temelie, că avea 

mai multe bombe atomice. 

* Statul român s-a născut pe 

cadavrele oamenilor simpli, ca 

mine şi ca tine, care au murit ca 

să avem noi unde să mergem 

azi la mall şi să spunem că Ro-

mânia e o ţară 

de… mă scuzaţi 

puncte puncte. 

* Dacă nu era Mi-

hai Viteazu să facă 

el România cu mânuţele lui 

cum l-a tăiat capu, şi bine la 

tăiat, nu aveau ăştia ce să fure 

azi. 

* România era implicată în tot 

felul de relaţii internaţionale 

aiurea prin lume cu diverşi du-

bioşi. Asta nu era bine, deoare-

ce îşi bătea toţi joc de ea ca şi 

acuma. 

* Hoţomanii din Imperiul Oto-

man au belit Ţara Românească 

de tot ce avea ea mai de preţ. 

Aur, carne, copii tineri pe care 

îi furau şi îi învăţau să fie hoţo-

mani de mici. 

* Nici nu ştiu care e treaba cu 

războaele cu turci ruşi şi nemţi 

că ieu tot aud că unguri e 

obraznici şi ne fac probleme. 

România a trecut prin “criza 

orientală” la mijlocul secolului 

XIX pentru că a fost invadată 

de mici, bere şi manele din Tur-

cia, care a vrut să termine cu 

România. Numai că românii nu 

sa împotrivit şi au 

câştigat războiu. 

* Nicolae Ceauşes-

cu a construit cu 

doar câţiva oameni 

statul român modern în sec. 19. 

A făcut fabrici, moluri, ştran-

duri. Aveam cele mai frumoase 

mine din Europa, unde minerii 

săpau frumos în pământ. Şi a 

mai rămas mii de tone de 

aur.Sau bătut ani mulţi în al 

doilea război mondial şi sa-u 

mai şi săturat. Şi au zis să facă 

pace şi au puso diun tratat. 

Adio război. 

* Uniunea Sovietică era un fel 

de Rusia de acum, mai mărici-

că. Ea avea Armata Roşie, care 

era câtă frunză câtă iarbă, vorba 

poetului, iar noi otrăveam fân-

tânile, ca să moară ei de sete 

înainte să ne arunce bombe în 

cap. 

*Ştefan cel Mare a bătut cel 

mai mulţi turci, era spaima Im-

periului Austro-Otoman. A avut 

vreo 50 de războaie cu ei şi a 

fost 50-0. Numai când îl vedeau 

ăia şi deja începea să le sune 

apa în cap. 
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     Am mulţi colegi care spun 

că nu are rost să înveţe, pentru 

că, oricum, nu au nici o şansă în 

România, viaţa e nasoală, răz-

besc doar cei cu pile şi că solu-

ţia este mersul în străinătate, 

unde cu siguranţă se câştigă 

bine şi faci repede bani de o 

maşină cu care ai să te întorci în 

ţară, să-şi epatezi prietenii şi s-o 

afişezi şi pe pagina ta de Face-

book, ca să se ştie sigur că  

„te-ai ajuns”. Astfel, cei care îşi 

tocesc coatele pe bănci te vor 

invidia şi n-ar fi exclus ca unu, 

doi dintre aceştia să-şi abando-

neze studiile pe care părinţii se 

străduiesc să li le plătească, 

pentru a merge şi ei pe calea 

rapidă de îmbogăţire. 

     Poate că cei care au ales ca-

lea renunţării la studiu prea de-

vreme, n-au înţeles la timp că în 

fiecare fiinţă se află un potenţi-

al uriaş, care doar trebuie dez-

voltat şi antrenat pentru a obţi-

ne ceea ce vor de la via-

ţă.Pentru asta, ei trebuie să se 

educe. Faptul că doar puţini 

reuşesc să facă ce îşi propun în 

viaţă e pentru că majoritatea nu 

ştiu, nu pot, nu sunt motivaţi 

suficient să îşi dezvolte acest 

potenţial pe care, de multe ori, 

îl lasă să se piardă, fără să fi 

ştiut vreodată ce lucruri extraor-

dinare ar fi putut face. 

     Dacă ar fi ştiut, dacă, la un 

moment dat al vieţii lor, cineva 

le-ar fi spus… 

     Timpul petrecut în şcoală nu 

e un timp pierdut, decît dacă 

aşa vrei tu să fie. Timpul e cea 

mai preţioasă resursă pe care, 

dacă o pierzi, n-o mai poţi recu-

pera niciodată. De tine depinde 

ce vei face cu ea. Diferenţa în-

tre cei care reuşesc şi cei care 

nu reuşesc în viaţă e acest timp       

pe care fiecare decide cum îl 

foloseşte: în favoarea sau în 

defavoare lui… Nu e prea târ-

ziu să faci ca timpul să fie de 

partea ta.  

     Iată cîteva povestioare care 

arata cum poţi folosi timpul în 

favoarea ta. 

     Doi oameni au petrecut o zi 

întreagă tăind lemne. Unul 

dintre ei munci cu sârguinţă, 

fără a se opri să se odihnească. 

Celălalt, la fiecare oră, muncea 

cincizeci de 

minute şi se 

odihnea alte 

zece. La 

sfârşitul zilei, 

acesta din 

urmă tăiase o 

cantitate de lemne mult mai 

mare decât celălalt. Cel care 

muncise fără întrerupere îl 

întrebă: 

-Cum de ai reuşit să tai atâtea 

lemne? Pe lângă asta, te-am 

văzut deseori odihnindu-te. 

-Păi – răspunse celălalt – în 

timp ce mă odihneam îmi as-

cuţeam toporul.  
 

     Un tânăr student de la uni-

versitatea californiană din 

Standford s-a prezentat să soli-

cite un loc de muncă. 

-Munca – i-au spus – constă în 

a dactilografia aceste două sute 

de foi. Acceptaţi? 

     Băiatul a 

spus că da, 

însă că ar 

începe de 

miercuri. 

     În mo-

mentul în care i-au încredinţat 

materialul, l-au întrebat: 

-De ce aţi vrut să începeţi 

lucrul de miercuri în loc de lu-

ni? 

-Foarte simplu,a răspuns tâ-

nărul. Luni am fost foarte ocu-

pat căutând să închiriez o 

maşină de scris, întrucât nu am 

aşa ceva. Întreaga marţi mi-am 

petrecut-o învăţând să o mane-

vrez, pentru că niciodată până 

acum nu am scris nici măcar un 

rând. Pentru aceasta m-am 

prezentat miercuri. 

     Acel student era Herbert 

Hoover, acelaşi care odată in-

vestit ca preşedinte al Statelor 

Unite, spuse: „A vrea înseamnă 

a putea”. 
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Dacă aş fi ştiut... 

13 iunie: Încheierea cursuri-
lor pentru clasa a VIII-a 
16-18 iunie: Înscrierea la 
Evaluarea Naţională 
23 iunie: Limba şi literatura 
română - probă scrisă 
24 iunie: Limba şi literatura 
maternă - probă scrisă 
25 iunie: Matematica - probă 
scrisă 
27 iunie: Afişarea rezultate-
lor (până la ora 16) 
27 iunie: Depunerea contes-
taţiilor (orele 16 - 20) 
28 iunie-30 iunie: Rezol-
varea contestaţiilor 
1 iulie: Afişarea rezultatelor 
finale după contestaţii 
 

Calendarul evaluării 
naţionale 2014  



     Astăzi am fost jignit. 

Cineva m-a numit 

analfabet funcţional. Anal-

fabet, mai înţeleg, dar  

funcţional? Ce-o mai fi şi 

asta? Analfabet, fie, că nu-

s aşa de prost să zic că le 

ştiu pe toate (dar când mă 

contrez cu vecinul meu, 

Nicu, nu mă las nicidecum, 

odată 

 i-am zis că găinile 

pot fi dresate şi de 

atunci îl văd cum 

dimineaţa, pe as-

cuns, le tot dă 

lecţii, cu un bici a-

mărât dintr-o sal-

cie, dar n-a reuşit 

decât să le facă să zbiere şi 

mai tare şi să-şi lase fulgii 

printre garduri când îl văd 

că apare, aşa că acuma, 

maică-sa crede că găinile 

suferă de vreo molimă şi le 

dă în fiecare dimineaţă cu 

praf de purici, dar asta-i 

altă poveste…)  

     Şi, ca să revin, oi fi eu 

analfabet, dar funcţional 

cred că sunt, mă mişc, deci 

exist, vorba filozofului, aşa 

că m-am documentat. Am 

găsit un site : bisericabran-

coveanu.ro şi de-acolo am 

aflat că anul trecut, UNES-

CO a numărat şi a aflat că 

sunt 774 milioane de anal-

fabeţi pe tot globul. Şi nu  

doar în ţări din Africa ori 

America de Sud, ci şi în 

ţări cu un nivel ridicat de 

civilizaţie. În State, 

jumătate din liceeni cred că 

Sodoma şi Gomora sunt 

căsătoriţi (eu am crezut alt-

fel, că-s ceva de genul Ro-

meo şi Julieta, până când 

m-a lămurit profu’ de reli-

gie că e vorba de două 

oraşe al căror nume apare 

în Vechiul 

Testment). Ştiaţi că o  

familie de nivel me-

diu din Philadelphia 

are în casă o singură 

carte: cartea de tele-

fon?  Cât despre ele-

vii români, aceştia 

cred că „Nilul este un 

fluviu rămas de pe vremea 

faraonilor”,  

„creierul 

este un or-

gan oare-

cum indis-

pensabil ca-

pului”, iar  

„capitala SUA este Casa 

Albă” ? 

LOL, zău aşa,fraţilor, dar 

Comisia Europeană ne 

spune verde în faţă: 53% 

dintre adolescenţii români 

nu înţeleg ceea ce citesc. 

(Voi aţi înţeles ceva până 

aici ?) În plină civilizaţie, 

eticheta a fost lipită: anal-

fabetism funcţional.(Am 

ajuns la ce mă interesează. 

O să aflu în ce fel am fost 

jignit !) 

Ce este analfabetismul 

funcţional ? 

 

« Analfabetismul funcţio-

nal  se referă la faptul că o 

persoană care a deprins 

cititul, scrierea şi utilizarea 

calculatorului, totuşi nu 

stăpâneşte aceste deprin-

deri. Ea are dificultăţi în 

completarea unui formular, 

nu înţelege instrucţiunile 

scrise, descifrează cu greu-

tate un articol de ziar ori 

semnele de circulaţie, nu 

ştie să consulte un dicţio-

nar sau orarul autobuzu-

lui.  

Aceste persoane devin su-

biecte ale marginalizării 

sociale, prezintă un risc 

mai mare de îmbolnăvire, 

de stres şi au venituri mai 

mici.De asemenea, au 

şanse mai mari să devină 

infractori. »  

 

Acum înţeleg: ştiu să scriu, 

să citesc, să tastez, da’ nu 

pricep nimic din toate 

astea. V-aţi prins? În ce mă 

priveşte, cred că totuşi nu 

sunt un analfabet 

funcţional, spre deosebire 

de câţiva colegi de-ai mei 

(numele e confidenţial). Eu 

cred c-aş putea completa 

un formular, aş putea citi 

un articol de ziar (oare cele 

din Bravo merg?), ştiu 

când trebuie să mă opresc 
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sau să trec strada (vecinul 

meu Alin de doi ani nu ştie, 

dar cred că asta nu se pu-

ne) , din dicţionar pot citi, 

dar cu autobuzul în oraş 

încă n-am mers, iar aici, la 

ţară avem doar un orar un-

de, la fiecare rând, scrie 

Suplacu de Barcău…. 

     Dar staţi, că n-am ter-

minat de citit de pe site-ul 

brâncovenilor: cică în 

2008, Comisia Europeană 

a dat publicităţii un raport 

despre educaţie şi a consta-

tat mai multe lucruri : 

1.Unul din doi adolescenţi 

români cu vârsta de 15 ani 

are dificultăţi de citire şi 

înţelegere a unui text.  

53% dintre adolescenţii ro-

mâni sunt analfabeţi 

funcţional, procent de 

peste două ori mai mare 

decât media Uniunii Eu-

ropene (24%). (Eu încă nu 

am 15 ani, îi implinesc 

doar luna viitoare, deci 

stau liniştit.) 

2.Unul din cinci tineri ro-

mâni are doar opt clase.

(deocamdată, şi eu…) 

3.În România, rata aban-

donului şcolar s-a triplat 

în 2007, faţă de anul 2000. 

Peste 70.000 de copii sunt 

nevoiţi, în prezent, să mun-

cească în loc să înveţe, po-

trivit unui studiu realizat 

de organizaţia neguverna-

mentală Salvaţi Copiii. Ei 

sunt obligaţi, pentru a su-

pravieţui, să cerşească, să 

distribuie droguri, să spele 

parbrize sau să întreţină 

relaţii sexuale şi riscă zil-

nic să fie abuzaţi fizic şi 

psihic. O treime dintre co-

piii obligaţi să 

muncească 

sunt analfa-

beţi, 40% au 

un nivel redus 

al abilităţilor 

de scris şi ci-

tit, unul din cinci astfel de 

copii nu a fost niciodată la 

şcoală, iar opt din zece co-

pii care nu merg la şcoală 

sunt romi. (aici n-am ce 

comenta, ştiu doar că nu 

vreau să mă număr printre 

cei 70.000 de copii 

necăjiţi). 

  Ca să trag o concluzie 

(am învăţat la română că o 

compunere are introducere, 

cuprins şi încheiere), vă 

spun sus şi tare : Nu vreau 

să fiu un analfabet 

funcţional ! 

Ce-am mai râs zilele tre-

cute ! Am dat peste un 

site :analfabeti.ro. Sunt 

tot felul de mostre de in-

cultură care de care mai 

amuzante, deşi acum că 

ştiu ce este acela un anal-

fabet funcţional, parcă nu

-mi mai vine să râd cu 

toată gura. Dar ce mi-a 

mers la suflet a fost o 

scrisoare de amor mo-

dern, este datată din anul 

2007 şi cred că Şofroni-

ca, semnatara scrisorii, a 

trecut  peste dorul nebun 

de Nelu. 
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      Acum că ştiu că persoanele 

analfabete funcţional nu înţeleg 

ceea ce citesc, am priceput de 

ce pot înţelege greşit ceea ce şi 

văd şi aud la televizor. Mode-

lele de viaţă pe care şi le-au 

ales sunt  din pătura bogată a 

societăţii : au bani, (lovele, 

mălai, caşcaval, biştari, euroi)  

faimă, maşini de lux, apar la 

televizor şi în tabloide,îi vezi pe 

net în fiecare zi… Dar, oare, 

cum stau cu alfabetismul, cu 

cultura în general? O au? N-o 

au ? Le vine bine? Le-ar prinde 

bine?   

     Eu cred, după mintea mea, 

că le cam lipseşte, dar nu ob-

servă lipsa ei, pentru că ei înşişi 

nu o au. Modul lor de gândire e 

cu desăvârşire practic şi vizează 

calea cea mai uşoară spre suc-

ces, fără nici un fel de efort. Ba 

unii cred că aşa i-a făcut ma-

ma : deştepţi. Nu mai au nevoie 

de carte. Pentru ei să reuşeşti în 

viaţă înseamnă să ajungi să te 

distrezi cât mai bine,să duci un 

trai uşor, fără bătăi de cap. 

     La ora de română am avut 

parte de o altă lectură din ideile 

puse pe hârtie la bac de elevii 

din clasa a XII-a despre mo-

delele lor în viaţă şi asta m-a 

făcut să-mi dau cu părerea des-

spre această temă.       

     Vă las pe voi să comentaţi 

ceea ce a scris fiecare : 

* "Cătălin Botezatu este un 
model în viaţă pentru orice 
fiinţă pentru că el 
ia fete din viaţa re-
ală şi le duce şi le 
îmbracă la Bucu-
reşti şi pe unele 
chiar mai adânc în 
Europa." 
* "Pe lângă mode-
lul meu în viaţă eu 
am şi modele în 
viaţă, care sunt ani-
matoare, cu care 
mă înţeleg bine, cu 
unele merg chiar la ştrand, 
când nu sunt obosite noap-
tea după dans. Au o viață 
bună, deci așa vreau să 
ajung și eu." 
* "Este foarte important să 
îţi alegi un model în 
viaţă. Eu încă de mi-
că m-am văzut mo-
del de succes, pe 
marile scene, prezen-
tând haine scumpe, 
pentru oameni rafi-
naţi. Acum modelul 
meu e Mădălina 
Ghenea". 
* "Multă lume critică 
pe Zăvoranca, Danie-
la Crudu, dar ele 
sunt cap de afiş în 
show biz, prin toate 
revistele, le urmăresc foto-
grafii în cluburi, pe stradă, 
apar seara la televizor. Pen-
tru mine ele au reuşit în via-
ţă. Numele lor apare pe in-
ternet de mii de ori. Altfel, 
nu te ştie nimeni, în afară de 
cartierul tău. E bine să ai un 
model de urmat, te inspiră în 
ce faci". 

* "Un model te reprezintă. 
Gigi Becali vorbeşte pe înţe-

lesul meu, pricep. 
Patapievici are 
fraze încâlcite, 
musai am nevoie 
de dicţionar ca să 
pricep ce vrea să 
spună". 
"Eu îl iubesc pe 
Radu Mazare, 
pentru că e băiat 
de viaţă şi e foar-
te bun în politică. 
A dus fetele la 

vot în costum de baie şi face 
Învierea pe plajă. L-am prins 
odată în club ameţit si a dat 
noroc cu mine, nu s-a jenat." 
"Modelul meu este Ilie Năs-
tase, pentru că nu îi pasă de 

gura lumii 
şi s-a însu-
rat de mul-
te ori. Când 
l-a supărat 
cineva i-a 
dat-o la te-
melie." 
"Am un văr 
cârciumar 
care este 
modelul 
meu. La el 
la bar vine 
si primarul 

şi n-are treaba cu SANE—
PID-ul sau controale. Acum 
îşi face terasă pe faleză. La 
el sunt numai bucăţi." 
"Părerea mea e că Ilie Moro-
mete lua la mişto pe toţi 
pentru că se credea superior 
din naştere. N-a avut nevoie 
de multă şcoală şi de aceea 
e idolul meu." 
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Modelul meu în viaţă... 
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     Orice elev ajunge să facă 

de serviciu de mai multe ori 

pe an în clasă, iar dacă ajunge 

la liceu, face şi de serviciu pe 

şcoală. Vă spun drept, mie îmi 

place când sunt de serviciu în 

clasă, că mai pot chiuli – ofi-

cial – de la oră. Am grijă să 

mai lipsească creta sau să nu 

fie apă în găletuşă, ca să merg 

s-o umplu în oră. Dar am cons-

tatat că nu merge la toţi pro-

fesorii. La franceză, de exem-

plu, dacă tabla nu e ştearsă 

atunci când începe ora, mă pot 

trezi cu temă suplimentară 

sau chiar mă ascultă din ul-

timele trei lecţii.  De când am 

luat un cinci (deşi nu era 

rândul meu să şterg tabla), m-

am cuminţit. Fac totul ca la 

carte şi profa m-a lăudat, m-a 

dat chiar exemplu. Cred că 

rămân la respectarea regulilor 

şi am să vi le spun şi vouă, 

pentru că doamna directoare 

nu prea ne iartă. 

Dacă eşti elev de serviciu în 

clasă, iată ce trebuie să faci : 

Să prezinţi, la începutul fie-

cărei ore, situaţia elevilor ab-

senţi. 

Să ştergi tabla înainte de oră 

şi în fiecare oră, de cîte ori 

este nevoie. 

Să schimbi apa în care se lim-

pezeşte buretele. 

Să te asiguri că este cretă 

destulă. 

Să stingi becurile atunci când 

iluminatul nu mai este nece-

sar. 

Să menţii ordinea mobilierului 

din clasă. 

Să supraveghezi lucrurile 

colegilor pe timpul pauzelor, 

al orelor de educaţie fizică 

sau de laborator. 

Să rămănă, prin rotaţie, câte 

un elev de serviciu în clasă, în 

permanenţă. 

Să anunţi dirigintele sau pro-

fesorul de serviciu, dacă se 

petrec evenimente deosebite. 

Să laşi clasa curată şi ordo-

nată la sfârşitul orelor de 

curs. 

 

Dacă eşti elev de serviciu la 

poartă, ai alte îndatoriri: 

Să îţi efectuezi serviciul, 

atunci când îţi vine rândul, 

între orele 7,45 şi 14. 

Să suni de ieşire si de intrare 

la ore, la timp. 

Să nu-ţi părăseşti locul de 

serviciu, decât din motive în-

temeiate. 

Să îndeplineşti doar sarcinile 

pe care ţi le dă un cadru di-

dactic şi să nu ieşi pentru a 

cumpăra de mâncare sau de 

băut colegilor, de la magazine 

din afara şcolii.  

Să nu permiţi colegilor tăi să 

utilizeze poarta de intrare 

principală. 

Să completezi registrul de 

intrări-ieşiri cu numele vizi-

tatorului sau al elevului care 

este învoit. 

Să legitimezi persoanele 

străine, să le iei datele şi să 

le conduci, dacă e cazul, la cel 

pe care îl caută. 

Să nu desfăşori, în timpul pro-

gramului,  acţiuni care pot de-

ranja serviciul secretariat sau 

orele de curs, să nu te întreţii 

cu colegii tăi (ascultat muzică, 

practicarea unor jocuri, dis-

cuţii cu aceştia) 

Să porţi uniforma ; fără ea, 

nu poţi face de serviciu. 

Fă toate astea şi lucrurile 

vor merge bine ! 
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Când sunt de serviciu 



     Vreau şi eu un premiu. Mă-
car pentru că vin la şcoală, mi-a 
zis zilele trecute, colegul meu, 
Mihăiţă.  
    Se poate, oare, obţine vreun 
premiu, doar pentru că vii la 
şcoală? M-am interesat şi am 
aflat că da. Dacă vii în fiecare zi 
la şcoală şi nu ai nici o absenţă, 
dirigintele îţi poate da o diplo-
mă pentru elevul cu cea mai 
bună frecvenţă. 
Hmm…cred că n-ar 
fi aşa de greu să iau 
şi eu unul. O să-l 
informez pe Mihăi-
ţă, ca să nu spună 
că  
n-a avut şanse, dar, 
după cum îl ştiu,  
n-aş crede. Dacă, 
totuşi, vom fi doi pe 
un premiu, o să cer 
să-mi pună pe di-
plomă cinci stele, ca 
la hotelurile de cinci stele, adi-
că să mă premieze pentru frec-
venţă extra! 
     De curiozitate, m-am mai 
uitat ce scrie în regulamentul 
şcolar. Iată ce recompense mai 
pot primi elevii care obţin re-
zultate foarte bune în activita-
tea şcolară şi extraşcolară şi se 
disting prin comportare super:  
a) evidenţiere în faţa colegilor 
clasei; (adică, sunt adus în faţa 
clasei şi lăudat)  
b) evidenţiere, de către direc-
tor, în faţa colegilor de şcoală 
sau în faţa consiliului profeso-
ral; (sunt lăudat şi-n faţa profe-
sorilor, de-abia aştept să mă 
felicite d-ra profesoară de civi-

că, de ea îmi place cel mai 
mult) 
c) comunicare verbală sau 
scrisă adresată părinţilor, cu 
menţiunea faptelor deosebi-
te pentru care elevul este 
evidenţiat; (când tata va citi 
asta, sigur îmi va schimba bici-
cleta, pentru că acum o să poa-
tă să spună că e pe merit, la el 
toate recompensele trebuie să 

fie pe merit) 
d) burse de 
merit, de stu-
diu sau alte 
recompense 
materiale 
acordate de 
stat, de 
agenţi econo-
mici sau de 
sponsori; 
(dacă învăţ 
foarte bine, 
poate că-mi 

iau tableta aia Samsung nu ştiu 
cât, de ultimă generaţie…) 
e) premii, diplome, medalii; 
(deja ştiu unde să le pun) 
f) recomandare pentru trimite-
rea, cu prioritate, în excursii 
sau în tabere de profil din ţară 
şi din străinătate; (am şi un loc 
preferat pentru tabără, la Bran, 
vreau să vizitez neapărat caste-
lul lui Dracula) 
g) premiul de onoare al unităţii 
de învăţământ (dacă nu e un 
plic cu bani, bună şi-o diplo-
mă,o să mă ştie toţi şi n-o să 
mai spun că modelul meu e 
Gigi Becali, ba cred c-o să devin 
eu model pentru alţii…) 
 

Uf, mam cam pierdut în gân-
duri, deja mă vedeam cu toate 
recompensele adunate…. 
Dar m-a trezit mama, care m-a 
întrebat poruncitor: Cum se 
scrie mam, deşteptule? 

     În anul şcolar trecut, 

elevii şcolii noastre au 

obţinut 8 premii pentru lo-

curile I, II, III şi 14 

menţiuni la diferite concur-

suri şi olimpiade şcolare.   

     Aspectele pozitive din 

activitatea şcolii au fost 

reflectate în 12 articole de 

presă apărute în ziarul Cri-

sana, precum şi într-un ar-

ticol online postat pe site-

ul bihon.ro.De asemenea, 

activitatea noastră a fost 

adusă la cunostinţa publicu-

lui prin site-ul scolii, şi în 

paginile revistei şcolii,” 

Frecvenţa GRI”, care a 

apărut semestrial. 
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Visez la recompense... 

F RE CV E NŢA   GRI  

Premii din şcoala 
noastră 
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     Vreau, dar nu pot face. Nu vreau să fac, dar trebuie… Cam asta gândesc mulţi dintre elevi, inclusiv 
eu. Mereu ni se spune: asta n-ai voie, asta nu poţi face, dar vreau să ştiu şi eu ce am voie să fac.Să ve-
dem, e lungă lista sau scurtă? M-am gândit să pun într-o parte lista care începe cu „poţi  să…” şi în 
celalaltă parte, cea care începe cu „nu poţi  să….” 

1.Nu poţi să vii fără uniformă  
2.Nu poţi fi dezordonat, şifo-
nat, nepieptănat, cu părul 
lung sau vopsit, cu cercei în 
urechi sau piercinguri în locuri 
vizibile (băiete!)  
3.Nu poţi veni cu părul vopsit, 
cu machiaj încărcat, cu un ki-
logram de bijuterii, cu unghii 
prea lungi şi vopsite strident 
(fetiţo!) 
4.Nu poţi aduce materiale ca-
re cultivă violenţa şi agresivi-
tatea sau pornografia. 
5.Nu poţi să deţii şi să con-
sumi în şcoală seminţe, gumă 
de mestecat, droguri, alcool, 
ţigări şi să participi la jocuri de 
noroc. 
6.Nu poţi utiliza telefoanele 
celulare în timpul orelor de 
curs,al concursurilor şi exame-
nelor şi nici laptopul, CD-
player-ul, walk-man-ul sau 
orice alt tip de aparat, altfel îţi 
va fi confiscat şi ţi se va înapo-
ia la sfârşitul anului şcolar. 
7.Nu poţi aduce jigniri şi nici 
să manifeşti agresivitate în 
limbaj şi în comportament fa-
ţă de colegi şi faţă de orice 
persoană care lucrează în 
şcoală, fie ea profesor sau nu. 
8.Nu poţi invita în şcoală, fără 
acordul diriginţilor sau al con-
ducerii şcolii, persoane străi-
ne. 
9.Nu poţi comite fapte antiso-
ciale şi reprobabile. 
10.Nu poţi deranja orele de 
curs.              DAR... 

1.Ai voie să vii cu uniformă, să-ţi personalizezi înfăţi-
şarea printr-o eşarfă sau cravată elegantă, printr-o 
broderie la cămaşă, o batistă de mătase şi chiar un 
strop de parfum, iar (aviz fetelor!) un ciorap de mă-
tase şi un pantof cu un toc potrivit nu au fost nicio-
dată de prisos. Ia mai lasă blugii rupţi în genunchi, 
cămăşile lălâi şi adidaşii vechi care miros de prea 
mult purtat, că doar te respecţi mai mult de atât!  
2.Poţi folosi piaptănul şi  gelul de păr din ultima reclamă de la TV, 
călcatorul mamei, deodorantul cu cel mai bărbătesc miros posibil 
(băiete!). 
3.Poţi veni cu părul aranjat într-o coafură tinerească, cu un machiaj 
discret, cu o pereche de cercei eleganţi şi un inel sau o brăţară, cu 
unghii de lungime potrivită, colorate discret în alb sau roz (fetiţo!). 

4.Poţi aduce ultima carte citită, o revistă pentru 
adolescenti, sfaturi de viaţă, bancuri sau  un articol 
găsit pe internet, pe o temă care ţi-a plăcut şi toate 
astea să le împărtăşeşti cu colegii.  
5.Poţi să  consumi orice altceva, de la sendvişul pus 

de mama, până la fructe, ciocolată, băuturi răcoritoare şi să joci un 
joc sportiv sau de alt tip (fotbal, handbal, baschet, tenis de masă, 
şah, remi, puzzle, rebus). 
6.Poţi folosi telefonul în pauze, ca să vorbeşti sau să asculţi muzică la 
căşti. 
7.Poţi să fii o prezenţă agreabilă, poţi opri 
pe altul să fie nepoliticos, poţi începe să 
respecţi mai mult fetele,poţi face compli-
mente colegilor. 
8.Poţi să nu uiţi să-ţi inviţi părinţii la şedin-
ţe şi prietenii la programele sau activităţile 
în care eşti implicat sau la festivităţile de 
final de ciclu şcolar. 
9.Poţi observa la alţii şi le poţi semnala, 
faptele antisociale, pentru a le împiedica şi pentru a face din şcoala 
ta un loc mai sigur. 
10.Poţi să ajuţi profesorul, prin 
atitudinea ta,liniştită şi cooperan-
tă, să-şi desfăşoare ora fără pro-
bleme.  
  Vreau şi trebuie, oare se poate? 
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Vreau, dar nu pot face 
Nu pot să fac, dar trebuie….sau ce scrie în Regulamentul şcolii 



    ZIUA HOLOCAUSTU-

LUI 

     A devenit o tradiţie ca 

domnul profesor 

Crăciun Iosif să nu lase 

nemarcată ziua Holo-

caustului. E ziua în care 

ne amintim de genocidul 

care a pătat lumea prin 

moarte a milioane de 

evrei, şi nu numai.  

     In acest an, în 14 oc-

tombrie, activitatea a 

fost organizată cu clasele 

de gimnaziu. Acestora li 

s-a prezentat un film 

despre Cighid, un centru 

social care a reprezentat 

un adevarat lagăr de 

exterminare a copiilor, 

de la vârste fragede, în 

perioada comunistă.  

     LET’S DO IT 

ROMANIA! 

 

     Campania Let’s do it 

Romania nu i-a lăsat 

indiferenţi pe elevii Lice-

ului Tehnologic nr.1 Su-

placu de Barcău. Aceştia 

au făcut parte din cei 

650.000 de voluntari care 

au luat parte la primele 

trei ediţii, unde au fost 

colectaţi peste 1, 6 mili-

oane de saci de deşeuri. 

     38 de copii, din clasele 

V-VIII, îndrumaţi de 

doamnele profesoare 

Dragoş Olimpia, Molnar 

Marta şi Cătălinoiu Ioa-

na au luat parte şi anul 

acesta, în data de 28 sep-

tembrie -ziua de curăţe-

nie naţională- la o acţiu-

ne de ecologizare care  

s-a desfăşurat în mai 

multe spaţii ale comunei 

Suplacu de Barcău. Ei 

au fost dotaţi cu mănuşi 

şi cu saci menajeri pen-

tru strângerea gunoaie-

lor.  
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În acest mod, voluntarii din şcoala noastră s-au alăturat miilor de persoane care cred în 

reuşita acestei acţiuni. În acest an, tot în luna septembrie, au mai făcut curăţenie gene-

rală Olanda, Franţa şi Rusia. 

     De asemenea, la nivelul întregului an, 96 de ţări vor organiza o zi de curăţenie naţio-

nală, prin intermediul mişcării internaţionale Let’s do it, world!, cea mai mare acţiune 

socială organizată vreodată în lume şi care a mobilizat peste 7 milioane de voluntari. 
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CARAVANA CARIEREI 

 

     Elevii clasei a XII-A au fost con-

siliaţi, în cadrul unei acţiuni orga-

nizate la iniţiativa Blocului Naţio-

nal Sindical, « Caravana carierei », 

despre modul în care se pot angaja 

pe piaţa muncii, despre oportu-

nităţile care trebuie valorificate, 

despre felul în care să se prezinte la 

un interviu cu un angajator.  

     Activitatea s-a desfăşurat în 

două etape, pe parcursul lunii oc-

tombrie. Cea de a doua etapă a 

avut un caracter practic. Viitorii 

absolvenţi au învăţat cum să redac-

teze şi cum să completeze un CV la 

calculator.Ei au primit un CD cu 

diverse informaţii practice legate 

de angajarea pe piaţa muncii, pre-

cum şi o diplomă de participare la 

curs.  

     Ne dorim ca informaţiile primite 

să-i ajute, deoarece, potrivit unui 

studiu recent comandat de Minste-

rul Muncii, peste 60% dintre anga-

jatori nu doresc să lucreze cu tine-

rii de la sate, pe motiv că sunt 

leneşi şi lipsiţi de interes. Sperăm 

ca tinerii din Suplac să infirme 

acest lucru.  

IDEI PENTRU ŞCOALA ALTFEL 

 

     Nici profesorii nu se lasă mai 

prejos şi caută să se formeze pentru 

a putea face activităţi mai inte-

resante cu elevii. Astfel, 26 de cadre 

didactice au participat, în zilele de 

23 şi 24 septembrie,  la un atelier de 

formare în cadrul unui proiect de-

rulat de Petrom cu asociaţia 

« Clubul Liderii Mileniului Trei ». 

În cadrul proiectului, intitulat 

« Petrom – Şcoala altfel : Creşteţi 

ce-i mai bun în copiii voştri », 

dascălii au făcut schimb de idei în 

privinţa unor proiecte de activităţi 

pe care le-ar putea pune în practică 

în săptămâna Şcoala Altfel, care se 

va desfăşura în acest an şcolar din 

7 până în 11 aprilie 2014.   

Afiş creat de Carla Ghiman, cl.VI-a B, pentru concursul 

Diversitatea din ochii copiilor 
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Şcoala noastră în cuvinte şi imagini 



Responsabil de revistă  

şi editare pe calcula-

tor:  

prof. Laura Razi 

Liceul Tehnologic Nr.1, 

Suplacu de Barcău,  

Piaţa Republicii, nr.1,  

Suplacu de Barcău 

Tel.0259 368.437 

În al doilea rând, cu bani putem 

să facem ce vrem noi; sunt o 

sursa inepuizabilă de venit dacă 

îi ai. Dacă nu îi, ai stai şi te uiţi 

la alţii care îi au şi te oftici k 

puteai fi tu în locul lor. 

Rolul verbelor 

la imperfect e 

să ne arate că 

lumea asta 

chiar e imper-

fectă, poţi să 

faci tu bine 

cât poţi, să te 

duci la biserică, să-ţi faci temele, 

să nu minţi şi tot te calcă maşina 

sau faci cancer. 

 

Un jurnal e 

bine să ai ca să 

vezi cât de prost 

erai în trecut şi 

câte fete ţi-au 

mâncat bani. 

 

 

În această 

poezie, luna 

semnifică 

noaptea, şi asta 

înseamnă că a 

venit timpul 

acţiunilor care nu pot fi făcute 

ziua. 

Alcoolul trece în sânge şi 

îmbată celulele. 

Nu putem avea imagini 

poetice, pentru că textul 

nu e cu ,,fotografii". 

Anul cu 365 de zile se nu-

meşte an “biseptol.” 

 

Semestrul I 
16 septembrie – 20 decembrie 2013 : cursuri 

21 decembrie 2013 – 5 ianuarie 2014: vacanţa de 

Crăciun 

6 ianuarie – 31 ianuarie 2014: cursuri (finele semestrului I) 

1 februarie – 9 februarie:vacanţa intersemestrială 

 

Semestrul II 
10 februarie – 7 aprilie: cursuri 

7 – 11 aprilie. Săptămâna Şcoala altfel 

12 – 22 aprilie: vacanţa de Paşti 

23 aprilie 20 iunie: cursuri (finele semestrului II) 

30 mai: ultima zi de şcoală pentru clasa a XII-a 

13 iunie: ultima zi de şcoală pentru clasa a VIII-a 

Zile libere 
1 mai, Ziua Muncii 

9 iunie, Rusaliile 
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Perle în imagini 

Tipul de perspectivă narativă în 

romanul “Accidentul » este una 

foarte foarte nasoală, dacă-mi 

permiteţi să spun mai modern. 

Ce accident are o perspectivă ve-

selă?" 


