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1. INTRODUCERE
VIZIUNE

��쵮�l Iri쵮lrUiiorUl Iri쵮�liU㷟 �쵮��oliU� ir쵮l �lU�i�� r�ol��ial� �� ri쵮l쵮�i
��i쵮lr� 㷟i �UlU�i쵮l roal.

MISIUNE
��쵮�l Iri쵮lrUiiorUl Iri쵮�liU㷟 o�쵮lU� �r �lo�lU� 쵮���UiiorUl �Ul쵮 �䙠��l쵮i쵮㷟ii쵮

�䙠r㷟�㷟il쵮U ��ro㷟iirii쵮lol i쵮ol쵮i�쵮 㷟i �lU�i�쵮 �� 㷟i���l �al쵮� �䙠r �쵮�쵮l쵮U 㷟l��l
oU�쵮rlol.

FI�OZOFIE
S�o��l 쵮���Uț쵮� �oil�i �ălț E���Uț쵮 �쵮 Ell쵮r Whi쵮� 쵮㷟i쵮 �쵮 U l쵮㷟iU�lU îr o�

�h��l �ă�ăiol�l� 㷟ă�� �쵮 U-l U���쵮 îrU�o lU �쵮l�쵮�ț�r쵮U �쵮ril� �Ul쵮 U �o㷟i �l쵮Ui� �쵮ril�
U �lo�o�U �쵮��oliUl쵮U il���l�� �rț ș 㷟��l쵮i�l�. Iri쵮�liU㷟 țri쵮și쵮 lU î��lrl쵮U
U�쵮㷟i�U �olo㷟r� �쵮 il쵮 㷟iâl� U U�쵮�ălUi쵮 쵮���Uț: o ș�oUlă îr rUi�lă U㷟o�Uiă �� ��r�U
�lU�i�ă ș 㷟i���l ���âri�l� l� D��r쵮�쵮�.

Plo�lU��l 쵮���UțorUl Ul ��쵮�l� Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 r�l��쵮 ioUi쵮 U㷟�쵮�i쵮l쵮
�쵮��oliăl ��Ur쵮 – ri쵮l쵮�i�Ul� ���� 㷟o�Ul ș �olUl – ș 㷟쵮 㷟ilă��쵮și쵮 㷟ă ri쵮�l쵮�쵮
îr�ățUl쵮U �lr îr�l��Ul쵮U 쵮l쵮�lol roșil 㷟�l쵮 U � ��loș �� �l�l쵮 lU �r �iol �� Hl㷟io㷟.
El쵮� �ol �쵮��oliU Ualiăț �lr �Ui쵮ll쵮 aU�Ui쵮 �쵮 �o��쵮i쵮rț쵮� �쵮rțrâr��-ș
U�l쵮�쵮l쵮U ș �쵮ril� Uli쵮 �Ui쵮l� �Ul ș �lr �lo�lU��l �o�UțorUl �r�쵮 �쵮㷟�o�쵮lă
îr�쵮�ârăl �lU�i�쵮 �Ul쵮 �ol � �olo㷟ioUl쵮 㷟o�쵮iăț.

Fr� o ș�oUlă �� ri쵮lrUi� �쵮l㷟orUl�l ș 쵮l쵮� U� o�U�U 㷟ă 㷟쵮 ��roU㷟�ă �r �쵮 Ulț
�oUli쵮 ar쵮. Cl쵮Ul쵮U �r� �쵮�� �U�lUl ș U�i�iățl쵮 �ă��i쵮 î��l쵮�ră l쵮 o�쵮lă 쵮l쵮�lol
�o㷟aliUi쵮U �쵮 U îr�ățU Uiâi �r �쵮 lU Ulț� �âi ș �쵮 lU U��lț. Toț U� 쵮x�쵮l쵮rțU l��l�l�
îr �lU㷟ă� îr �l��쵮 �� ș r����Ul. A�쵮U㷟iă �o��riUi쵮 U�lo�Uiă l쵮 �쵮l�i쵮 �lo�쵮㷟ollol
㷟ă �l쵮쵮�쵮 o ��ll��lă ri쵮l�㷟��lrUlă ș �oil�iă �r ��r�i �쵮 �쵮�쵮l쵮 Ul �쵮��oliăl.

Cl쵮Ul쵮U ș �쵮rțr쵮l쵮U �r쵮 Ui�o㷟�쵮l쵮 lrșii쵮 쵮㷟i쵮 쵮㷟쵮rțU U�i�iăț ��쵮�l�
Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟. M쵮��l �U�lUl �l쵮Ui 쵮x�l��쵮 a�llyr��l 㷟U� Uli쵮 �o��oliU�쵮ri쵮
r쵮�oil�i쵮 㷟U� �쵮�lU�Uri쵮 �r ��r�i �쵮 �쵮�쵮l쵮 㷟o�Ul. R쵮�ol�Ul쵮U �or�l�i쵮lol 㷟쵮 �U�쵮 îr
�쵮l �U r㷟�lUiol �o� �o㷟al� U㷟i�쵮l îr�âi 㷟ă �lă�쵮U㷟�ă 㷟i�U �쵮 㷟r쵮 ș r� 㷟-o �쵮�ol쵮�쵮.

Plr ��ll��l���l ��쵮�l� Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 쵮㷟i쵮 ��li U��쵮ri�Uiă U��iolUl쵮U
UliolU. A�쵮㷟i l��l� 쵮㷟i쵮 쵮x쵮��l��Ui �lr �lo쵮�i�l ro㷟il� �㷟orUl� �㷟�r쵮U �r� o �Uli쵮
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U �lo�lU��l� ro㷟il� �o�UțorUl �쵮 � �� �� �Ul ș �lril-o 㷟ă�iă�âră îril쵮U�ă �쵮��Uiă
�㷟�r.

DESCRIERE
Îr�rțUi �쵮 F�r�UțU „E���Uio Pl쵮rU”� ��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 쵮㷟i쵮 o

r㷟ii�ț쵮 �Ul쵮 㷟쵮 U�io㷟�㷟țr쵮 ș �Ul쵮 ��r�țor쵮U�ă îr Ul�or쵮 �� �lr��l쵮 aal�쵮
�lo�o�Ui쵮 �쵮 �ăil쵮 �㷟쵮l�U A��쵮ri㷟iă �쵮 Z�U U ȘU�i쵮U. Plr �lo�lU��l l�� l�쵮�l
�Uli��ă lU îr�쵮�lrl쵮U �㷟�r îr�l쵮�rțUi쵮 a㷟쵮l� l� I㷟�㷟 Hl㷟io㷟 �쵮 U �쵮㷟�o�쵮l
�lU�o㷟i쵮U l� D��r쵮�쵮� �lr ���âri ș U�ț�r쵮.

AȘEZARE
��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 㷟쵮 U�lă 㷟i�Ui �쵮 �쵮Ul�ll쵮 �쵮 lâr�ă lo�UliUi쵮U ����

M�� �o��rU Clă��r쵮și� lU 7 k� �쵮 olUș�l Tâl�� M�l쵮ș. Îril-�r �U�l� rUi�lUl ao�Ui îr
�U�rU ș �lolU 㷟�쵮���쵮 �쵮Ul�llol ilUr㷟l�ăr쵮r쵮 (�ă�loUl쵮� ��l�� 쵮��l� �U�Ur� �ă��l쵮
�쵮 �ooU㷟쵮 쵮i�.)� 㷟i�oUlU roU㷟ilă �ol쵮㷟ii쵮 㷟U� o�쵮l쵮 �or�ii �U�olUal쵮 �쵮ril� �r �䙠r�U�iiU��U䙠ri
�쵮 �UliUi쵮� U�loU�쵮 �쵮 �l쵮UiiU l� D��r쵮�쵮� 㷟i �䙠r�or��lUii �쵮 o Ui�o㷟�쵮lU� �U㷟ir�U� 㷟i
�or㷟il��i�ă.
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2. PROGRAMU� ACADEMIC
ACREDITARE

��쵮�l Iri쵮lrUiiorUl Iri쵮�liU㷟 쵮㷟i쵮 �쵮�al� Ul Iri쵮l㷟쵮�ir� S�l�i�l쵮� E���Uiol㷟
Ur� Ir㷟�lUior (ISEI)� �r� U�l쵮�iUi �쵮 U�쵮U㷟iU 㷟i �쵮 NUiorUl Co�r�l �ol Pl�Ui쵮 S�hool
A��l쵮�iUior (NCPSA). NCPSA 쵮㷟i쵮 o ol�Ur�Uii쵮 U�iol�UiU� �쵮 USA D쵮�UliU�쵮ri o�
E���Uior 㷟U� U�l쵮�i쵮�쵮 㷟i�ol lU r�쵮l rUiiorUl 㷟i ri쵮lrUiiorUl. AiU䙠i ISEI �U䙠i 㷟i ��쵮�l
Iri쵮lrUiiorUl Iri쵮�liU㷟 㷟�ri ol�Ur�Uii �Ul쵮 㷟�㷟iir �㷟�r쵮U �㷟쵮l� A��쵮ri㷟i쵮 �쵮 Z�U
U SiU�i쵮U 㷟i �䙠r�U�iiU�i�ll쵮 aal�쵮 �lo�o�Ui쵮 �쵮 U�쵮U㷟iU.

CURRICU�UM

��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 o�쵮lă �o�ă �lo�lU�쵮 U�U�쵮��쵮 lU �rUl�l �ălolU
쵮la쵮l쵮U�ă o ��lo�ă.

A�쵮㷟i쵮U 㷟�ri Coll쵮�쵮 Pl쵮�UlUioly (Pl쵮�ăil쵮 �쵮ril� FU��liUi쵮) ș G쵮r쵮lUl H�h
S�hool �lo�lU� (Plo�lU� G쵮r쵮lUl �쵮 ��쵮�)� �쵮 U� �l�ăioUl쵮l쵮 �쵮lrț쵮:

Cerințe Program Pregătire pentru Facultate:

�al쵮……………………………..1-4 �l쵮�i쵮

Er�l쵮�ă…………………………4 �l쵮�i쵮

Sirț쵮…………………………...3 �l쵮�i쵮 ( �olo�쵮� ArUio�쵮� Ch�쵮/F��ă)

MUi쵮�Ui�ă…………………..4 �l쵮�i쵮 (Al�쵮ală I� G쵮o�쵮il쵮� Al�쵮ală II & 1 Uli i� �쵮
�Ui쵮�Ui�ă)

Si�� So�Ul쵮……………….2.5 �l쵮�i쵮 (Tl쵮a�쵮 㷟ă r�l��ă I㷟iolU Ro�âr쵮 ș Fol�쵮 �쵮
G��쵮lră�âri)

TIC ................……......................1 �l쵮�i

Ali쵮………………………............1 �l쵮�i

R쵮�쵮� rUi�lUl쵮……………1 �l쵮�i

E���Uț쵮 �o�UțorUlă…...….1-4 �l쵮�i쵮

FrUrț쵮 �쵮l㷟orUl쵮……………0.5 �l쵮�i쵮
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Co��r�Ul쵮 îr l�aU lo�âră…2 �l쵮�i쵮

O�țorUl쵮…………………………(îr Ur�l IV)

Cerințe Program General de Liceu:

�al쵮………………………………1- 4 �l쵮�i쵮

Er�l쵮�ă…………………………..4 �l쵮�i쵮

Sirț쵮………………………….....2 �l쵮�i쵮 (�olo�쵮 ș ArUio�쵮)

MUi쵮�Ui�ă……………………..3 �l쵮�i쵮 (Al�쵮alU I� G쵮o�쵮il쵮� Al�쵮alU II)

Si�� So�Ul쵮…………………..2 �l쵮�i쵮 (Tl쵮a�쵮 㷟ă r�l��ă I㷟iolU Ro�âr쵮)

TIC.........................................……1 �l쵮�i

Co��r�Ul쵮 .............................2 �l쵮�i쵮

Ali쵮…………...........…….………..1 �l쵮�i

R쵮�쵮� rUi�lUl쵮……..………1 �l쵮�i

FrUrț쵮 �쵮l㷟orUl쵮……………0.5 �l쵮�i쵮

Ali쵮 �o�UțorUl쵮….............….1-4 �l쵮�i쵮

O�țorUl쵮…………………………(îr Ur�l IV)
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Descrierea cursurilor

TIC……….1 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 �olo㷟쵮și쵮 �lo�lU��l M�lo㷟o�i Wol� �쵮ril� îr�ățUl쵮U �lo�쵮㷟ăl
i쵮xi쵮lol/i쵮hrol쵮�U�iăl �o���i쵮l�Ui쵮� 쵮�iăl �olol �쵮 �Ul��l ș �쵮ril� �l쵮�쵮riUl쵮U �쵮
�lo쵮�i쵮.

ENGLEZĂ

Er�l쵮�ă I……………………………1 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 㷟쵮 o���ă �� �쵮��oliUl쵮U Ualiățlol �쵮 U㷟��liUl쵮� lo㷟il쵮 �쵮 li쵮l쵮� �o�Ua�lUl�
�lU�Ui�ă� 㷟�l쵮l쵮 ș �� o Uaol�Ul쵮 �쵮r쵮lUlă U 㷟i���l� li쵮lUi�l.

Er�l쵮�ă II……………………………1 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 㷟쵮 o���ă �� �lU�Ui�ă� �o�Ua�lUl� lo㷟il쵮 �쵮 li쵮l쵮 ș �o���r쵮l쵮. Aaliățl쵮
�o쵮i�쵮 ș �쵮l쵮 �쵮 l쵮�U�iUl쵮 U 쵮㷟쵮�llol Ul���쵮riUi�쵮 㷟�ri �쵮��oliUi쵮� �쵮 U㷟쵮�쵮r쵮U.
C쵮lrță �l쵮l�rUlă: Er�l쵮�ă I.

Er�l쵮�ă III……………………………1 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 �orir�ă 㷟i���l Ualiățlol �쵮 �olo㷟l쵮 U �o�Ua�lUl�l� ș �쵮 lo㷟il쵮 �쵮 li쵮l쵮 ��
o 㷟i��쵮l쵮 U�lo��r�Uiă U �lU�Ui� ș U UrUl�쵮 �lU�Ui�Ul쵮. S�ri �쵮��oliUi쵮 U�
�U�U�iățl쵮 �쵮 �o�쵮㷟il쵮 ș �o���r쵮l쵮 �쵮㷟�l�i�ă. VU � �쵮l�iă ș o �o���r쵮l쵮 �� �l쵮�Ul쵮
lU i쵮l�쵮r. C쵮lrță �l쵮l�rUlă: Er�l쵮�ă II.

Er�l쵮�ă IV……………………………1 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 쵮㷟i쵮 �lo쵮�iUi 㷟ă lăl�쵮U㷟�ă ol�ori�l 쵮l쵮�lol îr �o�쵮rl쵮: 㷟�l쵮l쵮� �lU�Ui�ă�
�㷟��l㷟 ș 㷟ă �쵮��oli쵮 Ualiăț �쵮 �âr�l쵮 ș UrUl�ă. S쵮 ��r쵮 U��쵮ri �쵮 îrț쵮l쵮�쵮l쵮 ș �쵮
쵮r�l쵮�U �olaiă. VU � �쵮l�iă o l��lUl쵮 �쵮 �쵮l�쵮iUl쵮. C쵮lrță �l쵮l�rUlă: Er�l쵮�ă III.

MUZICĂ

Col………………………………….1 �riUi쵮

A�쵮U㷟iă �Ui쵮l쵮 㷟쵮 �or�쵮ril쵮U�ă �쵮 �il쵮U roi쵮lol� Uli쵮lUțlol� �U�쵮lol ș U�ol��llol.
Ir�l��쵮 o rilo���쵮l쵮 îr i쵮olU ����� �o��o�ț쵮 ș 㷟i��쵮l쵮U ��쵮l쵮rț쵮lol �ril쵮 ����U
㷟쵮��lUlă ș l쵮l�oU㷟ă. Col�l �U 쵮�ol�U îr �U�쵮lU ��쵮�l� Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟� o�쵮lr� o
o�oli�riUi쵮 �쵮ril� oațr쵮l쵮U 쵮x�쵮l쵮rț쵮 �olUl쵮 �Ul ș U U�l쵮�쵮l ����.

COMUNICARE
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Co��r�Ul쵮 îr l�aU lo�âră I…………………………….1 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 �orila�쵮 lU �쵮��oliUl쵮U �o��쵮i쵮rț쵮lol �쵮 �o��r�Ul쵮 îr l�aU lo�âră
(�olal쵮� U㷟��liUl쵮� 㷟�l쵮l쵮 ș �il쵮)� �lr 㷟i��쵮l쵮U li쵮lUi�l aal�쵮.

Co��r�Ul쵮 îr l�aU lo�âră II…………………………….1 �riUi쵮

O �orir�Ul쵮 U ��l㷟�l� Co��r�Ul쵮 îr l�aU lo�âră I. Aaliățl쵮 �쵮 �o��r�Ul쵮 㷟�ri
î�a�răiăți쵮� Ul �o�Ua�lUl�l ș aU�쵮l쵮 �lU�Ui�Ul쵮 㷟�ri 쵮xir㷟쵮. Corțr쵮 �o�ă �o��l쵮 �쵮
㷟iol쵮 U �쵮��oliăl l�a ș li쵮lUi�l lo�âr쵮 îril쵮 Ur 100-1900. C쵮lrță �l쵮l�rUlă:
Co��r�Ul쵮 îr l�aU lo�âră I.

Co��r�Ul쵮 îr l�aU lo�âră III…………………………….1 �riUi쵮

O �orir�Ul쵮 U I㷟iol쵮 �쵮��oliăl l�a lo�âr쵮� �r Ur�l 1900 �âră îr �l쵮�쵮ri� ș �쵮
U㷟쵮�쵮r쵮U �o��r�Ul쵮 olUlă ș 㷟�l㷟ă. A�쵮㷟i �o��l �or㷟iă îr ri쵮l�l쵮iUl쵮U� îrț쵮l쵮�쵮l쵮U ș
ri쵮�lUl쵮U i쵮xi쵮lol îr �ori쵮xi�l lol ��li�lUl. C쵮lrță �l쵮l�rUlă: Co��r�Ul쵮 îr l�aU
lo�âră II

Co��r�Ul쵮 îr l�aU lo�âră IV…………………………….1 �riUi쵮

A�쵮㷟i �o��l 㷟쵮 �or�쵮ril쵮U�ă �쵮 U�l�Ul쵮U Ualiățlol oațr�i쵮 îr �o��l쵮l쵮 I-III.

MATEMATICĂ

Al�쵮ală I………………………………1 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 쵮㷟i쵮 �âr�i �쵮ril� U �U�lUl�U 쵮l쵮� ��: 쵮x�l쵮㷟 �� �U ��lț �UlU�쵮il�
쵮��Uț� r쵮�Uliăț� �olroU�쵮� �U�iol ș 㷟㷟i쵮�쵮 �쵮 쵮��Uț ș �lU��쵮.

Al�쵮ală II……………………………..1 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 o�쵮lă o 쵮xi쵮r㷟쵮 U Ualiățlol îr�ățUi쵮 îr Al�쵮ală I. S�ri U�o�쵮li쵮 ș U�l�Uț Ul쵮
Ul�쵮al쵮 lU �쵮o�쵮il쵮. Corțr쵮 �U�iol� l쵮�ol�Ul쵮U 쵮��Uțlol �olro�Ul쵮� �lU���l �r쵮
��r�ț �쵮 �lU��l I� 쵮��Uț �쵮 �lU��l II� l쵮�ol�Ul쵮U �쵮 �loal쵮�쵮 �� U�l�Uț îr �h�쵮 ș
���ă. S�ri U�o�쵮li쵮 �쵮 U㷟쵮�쵮r쵮U �쵮�iol� r��쵮l쵮 �o��l쵮x쵮 ș il�oro�쵮il쵮 �쵮 aU�ă �쵮
r�l��쵮 �쵮�iol.

G쵮o�쵮il쵮………………………………1 �riUi쵮

G쵮o�쵮ilU U��쵮ri�쵮U�ă �쵮�or㷟ilUțl쵮 lo��쵮 ș �쵮o�쵮il�쵮. G쵮o�쵮ilU 쵮��l�Ură �lUră
쵮㷟i쵮 㷟i��Uiă �U �r 㷟㷟i쵮� �쵮ril� U îrț쵮l쵮�쵮 l��쵮U �l쵮Uiă. G쵮o�쵮ilU UrUli�ă ș îr 㷟�Uț�
ș il�oro�쵮ilU 㷟�ri r�l�㷟쵮 �쵮ril� U �쵮�or㷟ilU l쵮lUțU lol �� �쵮o�쵮ilU �lUră.
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REMEDII NATURALE

ArUio�쵮/F�olo�쵮 ș SărăiUi쵮……..1 �riUi쵮

A�쵮U㷟iă �Ui쵮l쵮 r�l��쵮 �lr��l쵮 �쵮 㷟il �쵮 �Uță r쵮�쵮㷟Ul쵮 oațr쵮l �r쵮 㷟ărăiăț o�i�쵮;
�ol � �Ul��l㷟쵮 㷟�Ui�ll쵮 șirț��쵮 �r 㷟�l쵮ll쵮 U�ioUl쵮 Ell쵮r Whi쵮 ș �lr��l쵮 �쵮
㷟ărăiUi쵮 㷟�쵮���쵮 �㷟쵮l� A��쵮ri㷟i쵮 �쵮 Z�U U ȘU�i쵮U.

RELIGIE

�al쵮 I - R쵮lUțU �âri�ioUl쵮…………………………………..1 �riUi쵮

C�l㷟�l �l�ăl쵮și쵮 ��roUși쵮l쵮U �lUr�l� �쵮 �âri�l쵮 ș �l쵮Ul쵮U �r� �U�l� �l쵮lr� �쵮ril�
rț쵮l쵮U ș �쵮rțr쵮l쵮U �r쵮 l쵮lUț U�i쵮ri�쵮 �� D��r쵮�쵮� �� 㷟�o��l �o�쵮lăl
�UlU�i쵮l�l� ș U �㷟�o�ț쵮 �쵮 㷟l��l쵮 Ulil�㷟iă U 㷟쵮�쵮rlol.

�al쵮 II - Irilo���쵮l쵮 îr V쵮�h�l T쵮㷟iU�쵮ri………………………………….1 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 U��쵮ri�쵮U�ă l쵮lUțU l� D��r쵮�쵮� �� �쵮l㷟oUr쵮 r����Ul쵮� UșU ��� 쵮㷟i쵮
�쵮㷟�o�쵮li îr V쵮�h�l T쵮㷟iU�쵮ri. El쵮� �ol �쵮㷟�o�쵮l �o�oll쵮 Tol쵮 (�쵮�)� Ul쵮 �ălțlol
㷟iol�쵮� �o쵮i�쵮� �lo�쵮i�쵮 ș �ol �ă㷟 îr �ălă��l쵮U ��ră U �o�ol�l� I㷟lU쵮l �o��l îr �Ul쵮
D��r쵮�쵮� U l��lUi �� �o�ol�l Să� îr il쵮��i� �o��l쵮iâr� �� l�㷟ilUț �쵮㷟�l쵮 ��� �ol쵮și쵮
El 㷟ă l쵮 �or���ă �쵮țl쵮.

�al쵮 III

E�㷟iol쵮l쵮 U�o㷟iol�l� PU�쵮l .......................................1/2 �riUi쵮

Îr U�쵮㷟i ��l㷟 쵮l쵮� �oi �쵮㷟�o�쵮l �o�oUlU 쵮�㷟iolUlă �Uiă ro�ă �쵮 D��r쵮�쵮� �lr
U�o㷟iol PU�쵮l� IoUr� P쵮il�� IU�o� ș I��U.

DUr쵮l ș A�o�Ul�㷟U ....................................................1/2 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 îl �U�lUl�쵮U�ă �쵮 쵮l쵮� �� �Ul쵮U l��iă îril쵮 ar쵮 ș lă� 㷟�l�lr㷟ă îr �ălțl쵮
�lo�쵮i�쵮 DUr쵮l ș A�o�Ul�㷟U �Ul쵮 îl U��iă 㷟ă U �쵮�� îrț쵮l쵮�i쵮.

�al쵮 IV

E�Ur�h쵮ll쵮 - VUțU l� I㷟�㷟 Hl㷟io㷟………………………………….1/2 �riUi쵮

C�l㷟�l l쵮�l쵮�riă o 쵮xU�rUl쵮 U lU�oli�l aal� Ul 쵮�Ur�h쵮llol �� U��쵮ri �쵮 �UțU l� I㷟�㷟
Hl㷟io㷟� U îr�ățăi�llol ș U �r�rlol SUl쵮 �âi ș U lol�l� Să� �쵮 Mâri�iol ș �o�쵮l
�쵮ril� �쵮��oliUl쵮U �UlU�i쵮l�l�.
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Pl쵮�ăil쵮 �쵮ril� �Uță........................................................1/2�riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 ���lr�쵮 �l�ăioUl쵮l쵮 i쵮�쵮: 쵮i�U �l쵮șiră U�l�Uiă� Ul쵮�쵮l쵮U �U��liăț ș U
�Ul쵮l쵮� �lU�o㷟i쵮 ș �ă㷟ăiol쵮� �UțU �쵮 �U�l쵮� �rUrț쵮l쵮 îr �U�l쵮� �l쵮șir�l ș 㷟�쵮lU 㷟U �쵮
r�l�쵮rță.

ȘTIINȚE

�olo�쵮………………………………….1 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 쵮㷟i쵮 �âr�i �쵮ril� �l쵮�Ul쵮U aolo�쵮 �r ��r�i �쵮 �쵮�쵮l쵮 �l쵮Uțor㷟i. Ir�l��쵮
㷟i���l �쵮l�l쵮� ��loaolo�쵮� �lUri쵮lol� Ur�Ul쵮lol ș Ul aolo�쵮 ��Ur쵮.

ArUio�쵮…......………………………1 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 쵮㷟i쵮 �âr�i �쵮ril� U �U�lUl�U 쵮l쵮��l �� 㷟i��i�lU ș ��r�țorUl쵮U �ol��l�
��Ur.

Ch�쵮………………………………1/2 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 쵮㷟i쵮 �âr�i �쵮ril� U �U�lUl�U 쵮l쵮��l �� l쵮�l쵮 ș i쵮oll쵮 �쵮 aU�ă Ul쵮 㷟il��i�l
Uio��쵮 ș �ol쵮��lUl쵮 ș �� rUi�lU �Ui쵮l쵮.

F��ă………….………………….1/2 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 㷟쵮 �or�쵮ril쵮U�ă �쵮 �or�쵮�i쵮l쵮 �쵮 aU�ă Ul쵮 ���. S�a쵮�i쵮l쵮 㷟�ri 㷟쵮l쵮�iUi쵮 îr
�쵮r쵮lUl �r �o�쵮rl쵮: �쵮�Ur�ă� o�i�ă� 쵮l쵮�il�iUi쵮� �U�r쵮i㷟�� �ăl��lă ș ���ă
�o�쵮lră.

STUDII SOCIALE

G쵮o�lU�U l��………………………1 �riUi쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 ���lr�쵮 i쵮�쵮l쵮: �r�쵮l㷟�l� �ă�âri�l� Ui�o㷟�쵮lU� �l�U� U�쵮l쵮 �lUr쵮i쵮 Pă�âri�
ao㷟�쵮lU� �o��lUțU� Uș쵮�ăl �laUr쵮 ș l�lUl쵮� țăl 쵮i�.

G쵮o�lU�U Ro�âr쵮

A�쵮㷟i ��l㷟 ���lr�쵮 i쵮�쵮l쵮: Po�țorUl쵮 �쵮o�lU��ă� l쵮l쵮��l U�쵮lol� �l�ă� l쵮㷟�l㷟쵮 rUi�lUl쵮�
㷟㷟i쵮�쵮 �쵮 Uș쵮�ăl� U�i�iăț 쵮�oro��쵮 쵮i�.

I㷟iolU l��……………………………1.5 �riăț

Ul�ăl� i쵮xi�l �Ur�Ul�l� Istoria lumii� î��l쵮�ră �� Tragedia veacurilor ș Uli쵮 㷟�l㷟쵮
�Ul쵮 Uaol�쵮U�ă i쵮�U ol�r o��l� ș U �쵮ț �쵮 �ă�âri. A�olo �r�쵮 쵮㷟i쵮 �o㷟al�
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�ol쵮lă� 쵮�쵮r�쵮ri쵮l쵮 �� �lo�쵮țU aal�ă ș Ulh쵮olo�U� �U 쵮l쵮� 㷟ă �oUiă �쵮�쵮�U �ârU l�
D��r쵮�쵮� îr 㷟iolU l��.

I㷟iolU Ro�âr쵮 ș Fol�쵮 �쵮 ���쵮lră�âri

Ul�ăl� ol�rl쵮 �o�ol�l� lo�âr ș �쵮��oliUl쵮U l� 㷟o�Ulă� �oli�ă ș 쵮�oro��ă �쵮-U
l�r��l 㷟쵮�ol쵮lol.

INSTRUIRE VOCAȚIONALĂ

A�l��li�lă� A���li�lă� M쵮�Ur�ă� ���ăiăl쵮 �쵮�Ură� Cloiol쵮� Tâ��lăl쵮 쵮i�. -1-4 �riăț

Cl�a�ll쵮 �lU�i�쵮 㷟쵮 �ol �쵮㷟�U�㷟i�lU �䙠r �쵮�Ul쵮 �� �䙠r �U�l�l �r� �lo�lU� loiUi� �䙠r �l�
�o Ur� U㷟iU �䙠r�U䙠i ioii 쵮l쵮� 㷟U� UaU� �o㷟aliUi쵮U 㷟U� �oaU䙠r�쵮U㷟�U� �䙠r�쵮�U䙠rU�l �䙠r ��쵮l㷟쵮
�o�쵮r� �l�U䙠r� �U �䙠r �li� �o Ur 㷟U� o�i쵮�쵮 �쵮ril� Ur��i쵮 �o�쵮r. Cor㷟�쵮lă� �ă
îril-o ș�oUlă �l쵮㷟iirU� ir쵮l il쵮a�쵮 㷟U� �쵮 쵮�h�Uii r�l�㷟� �쵮ril� r쵮�ol쵮 �lU�i�쵮 Ul쵮
�쵮ii� Ul U�i�iUi쵮U ���U� �ilU� 쵮㷟i쵮 �Uli쵮 �r U�쵮U㷟iU� �� �r lol 쵮���Ui� 쵮㷟쵮riiUl.

�U ��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 r쵮 a���lă� �쵮 �olUaolUl쵮U �r� �ol쵮�i� �쵮 �lo�쵮㷟ol
�o��쵮i쵮rț� �Ul��Uț �lo�쵮㷟orUl îr �or�ol�iUi쵮 �� SiUr�Ul�쵮l쵮 �쵮 U�l쵮�iUl쵮 Ul쵮 ISEI.

EXAMENUL FINAL

ExU�쵮r�l �rUl Ul 쵮l쵮�lol �r l�쵮�l ro㷟il� �U � SAT� 쵮xU�쵮r �쵮 쵮�Ul�Ul쵮 U�쵮l�Ur�
l쵮��ro㷟��i �쵮 㷟�Ulă lUl�ă lU r�쵮l �or�Ul ș �Ul쵮 lU ro îr țUlă 㷟쵮 쵮�h�Ul쵮U�ă ��
aU�UlU�l쵮Ui�l lo�âr쵮㷟� �lr CNRED (Co�㷟U NUțorUlă �쵮 R쵮��roUși쵮l쵮 ș E�h�UlUl쵮 U
D�lo�쵮lol) �r �U�l�l Mr㷟i쵮l�l� E���Uț쵮 NUțorUl쵮. Îr �l�U U�쵮㷟i쵮 쵮�h�Ulăl
쵮l쵮� �oi 㷟ă o�i쵮�쵮 �쵮ril� U 㷟i��U lU �U��liățl쵮 �r Ro�ârU ș �r㷟ilărăiUi쵮.

ExU�쵮r�l SAT 쵮㷟i쵮 㷟�㷟țr�i lU l�aU 쵮r�l쵮�ă ș �Ui쵮�Ui�ă (îr l�aU 쵮r�l쵮�ă) ș 쵮㷟i쵮
ol�Ur�Ui îr o�i �쵮ril쵮 �r Ro�ârU.

Începând cu anul școlar 2020-2021, Liceul Internațional Integritas a devenit centru
acreditat de examinare SAT, singurul centru din România deschis duminica.

Dr ��r�i�l �쵮 �쵮�쵮l쵮 Ul Mr㷟i쵮l�l� E���Uț쵮 NUțorUl쵮� ��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟
㷟쵮 U�lă îr �lo�쵮㷟�l �쵮 U�iol�Ul쵮 �U ol�Ur�Uț쵮 ��lr�oUl쵮 �쵮 쵮���Uț쵮 �Ul쵮 ol�Ur�쵮U�ă ș
�쵮㷟�ășoUlă� �쵮 i쵮liol�l Ro�âr쵮� U�i�iăț �쵮 îr�ăță�âri �ol쵮㷟��r�ăioUl쵮 �r� 㷟㷟i쵮�
쵮���UțorUl �r Uliă țUlă� îr �or�ol�iUi쵮 �� H.G. 22/2007 �쵮ril� U�loaUl쵮U M쵮io�olo�쵮
�쵮 쵮�Ul�Ul쵮 r㷟ii�țorUlă îr �쵮�쵮l쵮U U�iol�ăl� U�l쵮�iăl ș 쵮�Ul�ăl �쵮lo��쵮 U
ol�Ur�Uțlol ��lr�oUl쵮 �쵮 쵮���Uț쵮 ș �� O.M. 3800/2015 �l�r� �lo�쵮��ll쵮 �쵮
îr㷟�l쵮l쵮 îr R쵮�㷟il�l 㷟�쵮�Ul U U�쵮㷟iol ol�Ur�Uț.
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3. ADMITERE
A��i쵮l쵮U lU ��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 㷟쵮 �U�쵮 �쵮 aU�U �r� ri쵮l�� �Ul쵮 �or㷟iă îril-
o �㷟��ț쵮 �쵮㷟�h㷟ă ��liUiă �쵮 �Ul�r쵮U �âiol�U U㷟�쵮�i쵮 Ul쵮 �쵮ț �Ur��Ui�l�� ��� Ul �:
�oi�UțU �olrț쵮 �쵮 U � �Uli쵮 �r l�쵮�l ro㷟il�� �쵮 Uși쵮�iăl Ul쵮 �쵮 lU U�쵮U㷟iă 쵮x�쵮l쵮rță�
��� 㷟쵮 lU�oli쵮U�ă lU D��r쵮�쵮� ș lU �al쵮 쵮i�.

CUr��Uii 㷟�㷟țr �o�U� i쵮㷟i쵮 �쵮 �o��쵮i쵮rii쵮� lU l�aU 쵮r�l쵮�U� 㷟i lU �Ui쵮�Ui�U�.

P쵮ril� U � 쵮�Ul�Ui îr �쵮�쵮l쵮U U��i쵮l lU ��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 �Ur��Ui�l
il쵮a�쵮 㷟ă îr�쵮�lr쵮U㷟�ă �l�ăioUl쵮l쵮 �or�ț ����lUi�:

- Să � Ua㷟ol�i �r �lo�lU� �쵮 îr�ăță�âri �쵮 r�쵮l ��rU�Ul - 㷟쵮 �쵮��r쵮 o �o�쵮 ���ă
�oUU �Uil�olă

-Să �o��r�쵮 l쵮��liUi쵮l쵮 쵮�Ul�ăl rUțorUl쵮 �쵮 lU �lU㷟U U VIII-U

- Să �Uli��쵮 lU ri쵮l��l ol�Ur�Ui �쵮 ��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟

- SU� �쵮U i쵮㷟i쵮l쵮 �쵮 �o��쵮i쵮rii쵮 lU l�aU 쵮r�l쵮�U� 㷟i lU �Ui쵮�Ui�ă

- Să �o��l쵮i쵮�쵮 ș 㷟ă �쵮��ră� îr �쵮loU�U �쵮㷟쵮�rUiă� �ol��lUl�l �쵮 îr㷟�l쵮l쵮

- Să �쵮��ră il쵮 l쵮�o�Ur�ăl �쵮 lU �lo�쵮㷟ol� r㷟il��iol� �U㷟iol (r� l��쵮)

Îr �U��l îr �Ul쵮 쵮l쵮��l �Ul쵮 �ol쵮și쵮 㷟ă 㷟쵮 îr㷟�l쵮 îr �lU㷟U U IX-U r� U î��lri �âl㷟iU �쵮 14
Ur 㷟U� 쵮㷟i쵮 �U �Ul쵮 �쵮 16 Ur� ��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 îș l쵮�쵮l�ă �l쵮�i�l �쵮 U 㷟쵮
U㷟��lU �ă r�쵮l�l rUi�lUl �쵮 �쵮��oliUl쵮 쵮�oțorUlă Ul 쵮l쵮��l� r� î �U � �r ��쵮��쵮ri îr
�쵮 �l�쵮și쵮 ri쵮�lUl쵮U îr �ol쵮�i� ș �쵮lrț쵮l쵮 㷟�쵮���쵮 �âl㷟i쵮.

E�EVII CARE VIN DINTR-UN PROGRAM DE HOMESCHOO�ING

El쵮� �Ul쵮 �r �ril-�r �lo�lU� �쵮 ho�쵮㷟�hoolr� 㷟�ri ar쵮�쵮rț îr ș�oUlU roU㷟ilă.
A�âr� îr �쵮�쵮l쵮 ��쵮l㷟iUi쵮U �lo�lU�쵮lol �쵮 ho�쵮㷟�hoolr�� 쵮l쵮� ş�olUl�Uț îr U�쵮㷟i
㷟㷟i쵮� �ol �U �r i쵮㷟i �쵮 r�쵮l �쵮 ��roșirț쵮 îrUri쵮 �쵮 U � U��ș lU ��쵮�l Iri쵮lrUțorUl
Iri쵮�liU㷟� �쵮ril� U 㷟쵮 U㷟��lU �쵮 �o��UialiUi쵮U �� 㷟㷟i쵮��l ro㷟il�. T쵮㷟i�l �U � 㷟�㷟țr�i
lU l�aU 쵮r�l쵮�ă ș �Ui쵮�Ui�ă.

Alăi�l �쵮 �쵮l쵮 �쵮 �U 㷟�㷟� �ălri쵮l쵮 쵮l쵮��l� �U �o��l쵮iU �r �ol��lUl l쵮�쵮liol lU 㷟i��l쵮
�ă��i쵮 �쵮 �o�l �âră îr U�쵮l �o�쵮ri� �lo�lU�U ș�olUlă �l�Uiă� �Ur�Ul쵮l쵮 �olo㷟i쵮�
r��ăl�l �쵮 ol쵮/㷟ă�iă�âră� �Ul��Ui�쵮l쵮.
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ÎNREGISTRARE

P쵮ril� îrl쵮�㷟ilUl쵮U �U 쵮l쵮� lU ��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟� ���ă �쵮�lUlUl쵮U 㷟U �U U��㷟�
쵮l쵮��l �U U�ă��U �l�ăioUl쵮l쵮 �o���쵮ri쵮:

- ChiUrțU �Ul쵮 �o�쵮�쵮și쵮 �lUiU iUx쵮 �쵮 îrl쵮�㷟ilUl쵮

- A�� �쵮��Ul �쵮 rilUl쵮 îr �ol쵮�i�iUi쵮� r�l�㷟� �l쵮��Ul쵮U �U��r�llol �Ul쵮 U� �o㷟i
U��r㷟ilUi쵮 �âră îr �l쵮�쵮ri (�U�ă 쵮㷟i쵮 �U��l) ș �llU �쵮 �쵮��Uț쵮 �쵮l�Ur쵮riă (�U�ă
쵮㷟i쵮 �U��l)

- Ol�쵮 Uli쵮 �o���쵮ri쵮 㷟ol�iUi쵮 l쵮�Ul �쵮 ��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟.

PROGRAMU� FINANCIAR

��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 쵮㷟i쵮 o r㷟ii�ț쵮 ol�Ur�Uiă �쵮 �lr���l U�ioîril쵮țr쵮l ș
r� a쵮r쵮��U�ă �쵮 㷟�a�쵮rț �r �Uli쵮U 㷟iUi�l� lo�âr. A�쵮㷟i �lr��� 쵮㷟i쵮 U㷟��Ui Uiâi
�쵮 �ăil쵮 �쵮�al �쵮l㷟orUl�l�� �âi ș �쵮 �ăil쵮 쵮l쵮�. P쵮ril� 㷟�㷟țr쵮l쵮U �rUr�Ulă 㷟쵮
�Ulol��ă l쵮���쵮l쵮 �lo��㷟쵮 îr 㷟olUll쵮 �r �U���㷟. Ali쵮 㷟�l㷟쵮 �쵮 �쵮ri 㷟�ri iUx쵮l쵮 쵮l쵮�lol�
㷟�or㷟ol�ăll쵮 ș �orUțl쵮.

T��l �쵮 iUx쵮 �쵮ril� Ur�l ș�olUl 2022 – 2023

Taxa A - 1200 de lei/lună - ș�olUl�Ul쵮� �U�Ul쵮 ș il쵮 �쵮㷟쵮/�

Taxă B - situații financiare speciale (㷟쵮 �U �U�쵮 �o�U�U �r� �쵮ri r㷟���쵮ri ș 㷟쵮 �U
�쵮��r쵮 o �쵮l쵮l쵮 lU 㷟쵮�l쵮iUlUi� �l�âr� �U� î��l쵮�ră �� �U�lU l쵮㷟�쵮�i�ă� 㷟ă �쵮 �ă㷟i쵮
㷟ol�ț �쵮ril� U�hiUl쵮U iUx쵮)

Mențiune – P쵮ril� �r Ur �쵮 ș�olUl�Ul쵮 �ol � �lăii쵮 10 taxe. El쵮 �oi � U�hiUi쵮 l�rUl 㷟U�
îr U�Ur㷟. P쵮ril� a�rU ��r�țorUl쵮 U �U���㷟�l� 쵮㷟i쵮 r쵮�쵮㷟Ulă U�hiUl쵮U iUx쵮 îr �l�쵮l쵮 5
�l쵮 Ul쵮 l�r.



12

CALENDAR ORIENTATIV 2022-2023

September 2022 October 2022 November 2022
Su Mo T� W쵮 Th Fl Sa Su Mo T� W쵮 Th Fl Sa Su Mo T� W쵮 Th Fl Sa

1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

December 2022 January 2023 February 2023
Su Mo T� W쵮 Th Fl Sa Su Mo T� W쵮 Th Fl Sa Su Mo T� W쵮 Th Fl Sa

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28

March 2023 April 2023 May 2023
Su Mo T� W쵮 Th Fl Sa Su Mo T� W쵮 Th Fl Sa Su Mo T� W쵮 Th Fl Sa

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

June 2023 July 2023 August 2023
Su Mo T� W쵮 Th Fl Sa Su Mo T� W쵮 Th Fl Sa Su Mo T� W쵮 Th Fl Sa

1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31

30 31

https://www.calendarpedia.com/
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Să�iă�ârU �쵮 �㷟�r쵮
VU�Urț쵮
ExU�쵮r SAT
Îr�쵮��i�l 㷟 㷟�âlși�l ș�ol
P�liy w쵮쵮k쵮r�
Aa㷟ol�l쵮
�oi쵮�

ORAR ZI�NIC ORIENTATIV

6:00 Tl쵮�l쵮 ș �쵮ră �쵮l㷟orUlă

6:10 AliUl �쵮 �ă�r ș UliUl �쵮l㷟orUl

7:30 M� �쵮��r

8:10 C�l㷟�l/Vo�UțorUl+i�� la쵮l+i쵮�쵮

13:00 Plâr�

13:40 Vo�UțorUl/C�l㷟�l

17:00 T�� la쵮l/C�l㷟�l

17:30 T쵮�쵮/C�l㷟�l

18:30 T�� la쵮l/C�l㷟�l

19:00 Cră

19:30 T�� la쵮l

20:30 AliUl �쵮 㷟쵮Ulă

21:00 Pl쵮�ăil쵮 �쵮 ��l�Ul쵮

21:30 Sir�쵮l쵮
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4. PROGRAMU�MISIONAR
S�o��l �lr��Ul Ul U�쵮㷟i쵮 ș�ol 쵮㷟i쵮 U�쵮lU �쵮 U hlăr l쵮lUțU �� Hl㷟io㷟 U �쵮�ăl� 쵮l쵮� ș �쵮
U-l �oiU �� �쵮�lr�쵮ll쵮� �olrțU ș o�U�l쵮 �쵮 U-ș î��ăliăș l쵮lUțU �� Ulț. Dr U�쵮㷟i
�oi�� l��lUl쵮U �㷟orUlă 쵮㷟i쵮 ��i쵮lr� îr��lU�Uiă.

Îr �쵮㷟�l쵮l쵮U U�쵮�ălUi�l� îr�ățăiol r 㷟쵮 㷟��r쵮 �ă el nu este satisfăcut să-și îndrume elevii
către un standard mai scăzut decât cel mai înalt standard pe care le-ar fi cu putință să-l
atingă. […] Ambiția sa este de a le inspira principiile adevărului, supunerii, onoarei,
integrității și curățeniei – principii care îi vor face o forță serioasă pentru stabilitatea și
înălțarea societății. Mai presus de orice, el dorește ca ei să învețe marea lecție a vieții despre
slujirea lipsită de egoism. E���Uț쵮� �U�. 29

No �l쵮�쵮� �ă loU�U �r쵮 l쵮lUț U�i쵮ri�쵮 �� I㷟�㷟 㷟쵮 �Ur�쵮㷟iă îr 㷟l��l쵮U �lră �쵮
�lU�o㷟i쵮 U 㷟쵮�쵮rlol. F쵮�Ul쵮 쵮l쵮� �U U�쵮U o�U�U 㷟ă îr�쵮ț쵮 �U ��li쵮 ��loU�쵮 �lr �Ul쵮
�oUi쵮 㷟ă �쵮 �쵮 �olo㷟 �쵮lol �r ��l� �Ul �U 㷟iă�âr �쵮l ��țr �r�l �ril쵮 U�쵮㷟i쵮U
(쵮x�o�ț �쵮 㷟ărăiUi쵮� �ol�oliU�� �lo쵮�i쵮 �o��riUl쵮� 㷟i�� aal�쵮� 㷟쵮�rUl쵮 îr ș�ol�
��i쵮 lU 㷟�iUl쵮/U�l쵮/ol�쵮lrUi쵮� �l��쵮 �� 쵮i�.). Îr �U�l�l olUl�l�� o �Uli쵮 U �l쵮 �쵮
���r�ă �U � �쵮㷟irUiă U�쵮㷟i� �쵮r �쵮 U�i�iăț.

Tinerii care fac cel mai mare bine în viață sunt cei care trăiesc după Cuvântul lui Dumnezeu
în relațiile cu semenii. Aceia care primesc pentru a da cunosc cea mai mare satisfacție în
această viață. S�Ui�l �쵮ril� 쵮���Uiol� �ălrț ș 쵮l쵮�� �U�.450
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5. PROGRAMU� VOCAȚIONA�
CU �Uli쵮 U ��ll��l���l�� ioț 쵮l쵮� �ol �Uli��U lU �lo�lU��l �쵮 쵮���Uț쵮 �o�UțorUlă.
Vol � ol�Ur�Ui쵮 �l�a�l �쵮ril� �쵮��oliUl쵮U �쵮 Ualiăț îr ��쵮li쵮 �o�쵮r: U�l��li�lă�
U���li�lă� �쵮�Ur�ă� �lU㷟쵮 �쵮 �ăii 㷟ărăio㷟� l쵮�쵮� rUi�lUl쵮 ș Uli쵮l쵮.

Îr olUl�l �lr�� U�lox�Ui� 3 ol쵮 �ol � �l쵮�ă��i쵮 �쵮ril� U�쵮U㷟iă U�i�iUi쵮 �lU�i�ă îr
�Ul쵮 쵮l쵮� 㷟쵮 �ol ��l�U �lr loiUț쵮� r�l�㷟� ���r�U. Vol U�쵮U U㷟i�쵮l o�U�U 㷟ă
îr�쵮ț쵮 hălr�U ș �쵮l㷟쵮�쵮l쵮rțU ș �ol a쵮r쵮��U �쵮 o�oli�riUi쵮U �쵮 U-ș �쵮��oliU Ualiăț
�쵮ril� �Uță �Ul쵮 î �ol U��iU 㷟ă �쵮�ră U�ioro�. M쵮rțoră� �ă ol쵮l쵮 �쵮 �o�UțorUl �ol �
쵮�Ul�Ui쵮 ș roiUi쵮 îr �UiUlo�.

Pregătirea practică merită o atenţie mult mai mare decât cea pe care a primit-o până acum.
Ar trebui să se înființeze şcoli în care, pe lângă cea mai înaltă cultură intelectuală şi morală,
să se ofere cele mai bune posibilităţi pentru dezvoltare fizică şi pregătire practică într-o
meserie. Elevii ar trebui să primească instruire în agricultură, manufactură — acoperind
cât se poate de multe tipuri de meserii — în economie familială, arta culinară vegetariană,
cusut, croitorie, igienă, tratarea celor bolnavi şi alte ramuri înrudite. Ar trebui să li se pună
la dispoziție grădini, ateliere şi săli de tratament, iar fiecare gen de activitate ar trebui
să se desfășoare sub îndrumarea unor instructori pricepuţi. E���Uț쵮� �U�. 218

Oa쵮�i�쵮l쵮 �lo�lU��l� �o�UțorUl 㷟�ri:

1. Să �U�ol�쵮�쵮 �ol�Ul쵮U �r� �UlU�i쵮l ��lUi 㷟i roal;
2. Să U㷟��l쵮 쵮l쵮��l� o 㷟ărăiUi쵮 a�ră� �lr �쵮��oliUl쵮U 쵮�hlalUiă U il���l� 㷟i U �rii;
3. Să �쵮��oli쵮 �䙠r 쵮l쵮� ��lU��l� �쵮l㷟쵮�쵮l쵮riiU �쵮 U �쵮�U�㷟i oa㷟iU�ol쵮l쵮 㷟i 㷟i�U �쵮 㷟r쵮;
4. Să o�쵮l쵮 쵮l쵮��l� �r �U�l� �l쵮lr� �쵮ril� �olo㷟l쵮U i���l� 㷟i U 쵮r쵮l�쵮 �䙠ril-�r �o�
�il;
5. SU�-l r㷟il�U㷟�U� �쵮 쵮l쵮� �쵮ril� �Uioll쵮 �쵮ii �쵮 � ���;
6. Să-l �l쵮�ăi쵮U㷟�ă �쵮 쵮l쵮� �쵮ril� U 㷟iă�âr o�쵮㷟쵮l쵮.

Zilnic, munca sistematică trebuie să constituie o parte a educaţiei copiilor şi tinerilor, chiar
în aceste vremuri din urmă. Astfel se poate câştiga mult prin îmbinarea lucrului cu şcoala.
Urmând acest plan, studenţii vor dobândi acea elasticitate a spiritului şi tărie a minţii şi vor
fi în stare să facă mai mult efort mintal într-un anumit timp decât ar fi putut face doar
studiind. Iar când părăsesc şcoala, constituţia lor este intactă şi sunt gata, cu tărie şi curaj,
pentru orice poziţie în care i-ar putea aşeza providenţa lui Dumnezeu.

Principiile fundamentale ale educației, pag. 44
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7. VIAȚA E�EVU�UI ÎN CAMPUS
Îr �U���㷟�l ��쵮�l� Iri쵮�liU㷟 쵮l쵮��l �U �쵮㷟�o�쵮l ��li쵮 ��loU�쵮� 㷟i�Uț ș �o㷟aliăț
�쵮 �쵮��oliUl쵮� �쵮 ��roUși쵮l쵮 ș �쵮 U �쵮il쵮�쵮 �r i�� a쵮r쵮�� ș �lă��i. Îr ��r�ț쵮 �쵮
Ul쵮�쵮ll쵮 �쵮 �Ul쵮 l쵮 �U�쵮 ș �� ar쵮���âriUl쵮U l� D��r쵮�쵮�� 쵮l쵮��l �U ��i쵮U 㷟ă ilăU㷟�ă
�oUi쵮 �r �ril쵮 �쵮 �U a�r Ur �r �UțU 㷟U lU Iri쵮�liU㷟.

ÎN CĂMIN

VUțU îr �ol�iol�l �r� �ă�r �쵮 l�쵮� o�쵮lă �o㷟aliUi쵮U �쵮��oliăl U�Ualiăț�
l쵮㷟�or㷟Ualiăț� �oaâr�l �rol �쵮�lr�쵮l �lU�i�쵮 ș 㷟o�Ul쵮 �UloloU㷟쵮. C쵮 �Ul쵮 Ul쵮� 㷟ă
îș l쵮㷟�쵮�i쵮 �ol쵮� ș 㷟ă �l�쵮�쵮 îr�l��ăll쵮 �쵮lol îr㷟ăl�rUț �� a�r�l �쵮l㷟 Ul U�i�iățlol
îr �ă�r �ol U�쵮U o 쵮x�쵮l쵮rță �lă��iă �쵮 �Ul��l㷟�l ș쵮�쵮l lU Iri쵮�liU㷟.

El쵮� �ol � �U�Uț îr �ă�r쵮 㷟쵮�UlUi쵮 �쵮ril� �쵮i쵮 ș aă쵮ț� îr �U�쵮l쵮 �� 3 �Ui�l ș aU쵮
�lo�l쵮. Vol � ��㷟쵮 lU �㷟�o�ț쵮 �Ușr �쵮 㷟�ălUi� �㷟�ăiol �쵮 l��쵮 ș �r U㷟�lUiol �쵮ril�
�쵮�Ul쵮 �ă�r� �Ul쵮 �ol � �olo㷟i쵮 îr �o� ol�Ur�Ui. El쵮��l �U U�쵮U lă㷟��r�쵮l쵮U 㷟ă îș
�lo��l쵮 �lo��㷟쵮 �쵮 �쵮ră �쵮l㷟orUlă� �쵮i쵮l�쵮ri� aUl㷟U� �쵮 l��쵮� �lo��㷟쵮 �쵮 ��lățUi aăl쵮�
�Ul�o㷟쵮ll쵮 ș �쵮U��ll쵮.

CU�쵮l쵮l쵮 �ol � �ă㷟ilUi쵮 îr �쵮l�Ur쵮rță ��lUi쵮. El쵮� �r U�쵮쵮Uș �U�쵮lă 㷟쵮 �ol ol�Ur�U
U㷟i�쵮l îr�âi ol�r쵮U ș U㷟�쵮�i�l �lă��i 㷟ă 㷟쵮 �oUiă �쵮�쵮U îr ol�쵮 �o�쵮ri Ul �l쵮. Ol�r�쵮
쵮㷟i쵮 r쵮�o쵮 �쵮 îr�l��Ul쵮 ș îr�ățUl쵮� �쵮l㷟orUl�l �U U��iU �� a���l쵮. Zlr� �ol � �ă��i쵮
�쵮l��ăl �쵮 �ăil쵮 �lo�쵮㷟ol-�쵮�U�o� �쵮 㷟쵮l��� �쵮ril� U 㷟쵮 U㷟��lU �ă îr �U�쵮l쵮 쵮㷟i쵮
U쵮l㷟i� ��lUi� �Ui�ll쵮 㷟�ri �ă��i쵮 ș l��l�ll쵮 îr ol�r쵮. Dar toate să se facă în chip
cuviincios și cu rânduială. 1Col. 14� 40

S�Uț�l �o��r ș l��l�ll쵮 ��㷟쵮 lU �㷟�o�ț쵮 �ol � �ă㷟ilUi쵮 ��lUi쵮� îr a�r쵮 �or�ț� �쵮
�ăil쵮 lo�UiUl �쵮�ăl� �ă�r� ���ă o �lo�lU�Ul쵮 Ul�ăi�iă î��l쵮�ră �� �lo�쵮㷟ol-
�쵮�U�o�.
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PEDAGOGII

F쵮�Ul쵮 �ă�r �쵮 쵮l쵮� �U U�쵮U UiUșUi쵮� �쵮 o �Uli쵮 ș �쵮 �쵮UlUliă� �o�ă U�UliU�쵮ri쵮 îr �Ul쵮
�ol lo�� �쵮�U�o� lol. Îr �쵮l�l U�쵮㷟iU� 㷟쵮 �ol쵮și쵮 �l쵮Ul쵮U �r� �쵮�� �âi �U U㷟쵮�ărăiol
�� �쵮l �r �U�l쵮. A�쵮și �쵮�U�o� �ol � l쵮㷟�or㷟Ual �쵮 �쵮��oliUl쵮U 쵮�hlalUiă U �쵮�ăl�
쵮l쵮� U��i îr �l�ă� �ol �ool�orU a�rU �쵮㷟�ăș�lUl쵮 U U�i�iăț 쵮l쵮�lol� �ol 㷟�ăi� ș �ol
îr�l��U.

CO�EGII DE CAMERĂ

P쵮�U�o� �ol l쵮�Uli�U 쵮l쵮� îr �U�쵮lă ���ă ��� 㷟쵮 �or㷟�쵮lă �oil�i. D쵮 U㷟쵮�쵮r쵮U�
�쵮�U�o� U� �l쵮�i�l 㷟ă �U�ă ��iăl îr �U�쵮l쵮 �쵮 �Ul��l㷟�l Ur�l�. Ol�쵮 �쵮l쵮l쵮 �쵮 ��iUl쵮
�U � U�l쵮㷟Uiă �쵮�U�o��l�. F쵮�Ul쵮 쵮l쵮� �U �ol� îr �U�쵮lU ș îr �Ui�l l�.

VIZITAREA PERSONA�U�UI

�U Iri쵮�liU㷟 쵮l쵮� 㷟�ri ar쵮�쵮rț 㷟ă ��i쵮�쵮 �쵮l㷟orUl�l �U���㷟�l� îr i���l lol la쵮l.
P쵮ril� U�쵮U㷟iU� 쵮l쵮��l il쵮a�쵮 㷟ă � �l�i� îr �l쵮UlUal� U��쵮�i�l �r �Uli쵮U �쵮l� �쵮 �Ul쵮
�ol쵮și쵮 㷟ă îl ��i쵮�쵮 ș 㷟ă �l�쵮U㷟�ă �쵮l�㷟�r쵮 �쵮 lU �쵮�U�o�.

ÎNȘTIINȚAREA PEDAGOGU�UI

El쵮��l il쵮a�쵮 㷟ă îrșirț쵮�쵮 îrioi�쵮U�rU �쵮�U�o��l �쵮 㷟쵮l��� Ui�r� �âr� �쵮l�쵮 㷟ă 㷟쵮
�l�a쵮� 㷟ă ��i쵮�쵮 �쵮 �r쵮�U îr �U���㷟 㷟U� îr U�UlU �U���㷟�l�� �âr� r� 쵮㷟i쵮 lU ol쵮 㷟U� lU
�lo�lU��l �o�UțorUl. Pl쵮�Ul쵮U r쵮Ur�rțUiă UilU�쵮 �or㷟쵮�rț쵮 �Ul쵮 㷟ă �l쵮�ră �쵮 �iol
U�쵮㷟i �쵮l �쵮 㷟i�Uț. Pl쵮�Ul쵮U �r �ă�r îril쵮 ol쵮l쵮 22:00 ș 6:00� �ălă �쵮l�㷟�r쵮�
�or㷟ii�쵮 �oi� �쵮 �㷟��iUl쵮 U 쵮x�Uil��lăl.

Îr �U� �쵮 aoUlă� 쵮l쵮��l �U l�U l쵮�ăi�lU �� �쵮�U�o��l �Ul쵮 �U r�ol�U �l�ri쵮l쵮 㷟U�
�ool�orUiol�l �쵮�UliU�쵮ri�l� �o�UțorUl �� �l�l쵮 lU �oi��l Ua㷟쵮riăl �쵮 lU �lo�lU�.

RESPECTU�

P쵮ril� o �or�쵮ț�l쵮 �lă��iă� �l쵮i쵮r쵮U㷟�ă� 쵮㷟i쵮 r쵮�쵮㷟Ul �U �쵮�Ul쵮 㷟ă Uaă �or㷟�쵮lUț쵮
�Uță �쵮 �쵮 �r ��l�l 㷟ă�� �쵮 �ol쵮�� �쵮 �쵮l㷟orUl 㷟U� ��iUiol. A㷟i�쵮l� �쵮�Ul쵮 �U l쵮㷟�쵮�iU
�lo�l쵮iUi쵮U �쵮l�lUli� r����UliUi쵮U� i���l 㷟U� ri�iUi쵮U �쵮l�lUli. F쵮�Ul쵮 �U �ă�iU 㷟ă
�ă㷟il쵮�쵮 îr �ri쵮 �lr���l �쵮 a privi pe celălalt mai presus de el însuși. Fl�쵮r 2� 3.

Îr i���l �쵮㷟irUi îr �lo�lU� �쵮�oț�r �쵮l㷟orUl쵮 㷟U� i쵮�쵮lol� îrUri쵮 �쵮 olU �쵮și쵮�iăl
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ș ���ă olU 㷟ir�쵮l �U � �ă㷟ilUiă lrși쵮U îr �ă�r.

R쵮�o�Ur�ă� i�i�lol 쵮l쵮�lol 㷟ă îș 쵮i�h쵮i쵮�쵮 a�r�ll쵮 �쵮l㷟orUl쵮� �� rțUl쵮l쵮 �lo�l 㷟U�
�� r��쵮l쵮 îril쵮�. Îr �쵮l�l U�쵮㷟iU 㷟쵮 �쵮l� �U �l쵮� l��l�ll쵮 ș 㷟쵮 쵮�iă 㷟i�Uț r쵮�lă��i쵮.

Ș�oUlU îș l쵮�쵮l�ă �l쵮�i�l �쵮 U �쵮l��U a�r�ll쵮 �쵮l㷟orUl쵮 Ul쵮 쵮l쵮�lol� �U�ă U�쵮㷟i l��l�
쵮㷟i쵮 r쵮�쵮㷟Ul.

F쵮�Ul쵮 쵮l쵮� �U � �orși쵮ri �쵮 �U�i�l �ă a�r�ll쵮 �Ul쵮 r� î U�Ulțr il쵮a�쵮 l쵮㷟�쵮�iUi쵮 �U
UiUl쵮. DU�ă �U �ă㷟 �r l��l� �Ul쵮 r� î U�Ulțr쵮� îl �U �l쵮�U �lo�l쵮iUl�l� U�쵮㷟i�U 㷟U�
�쵮l㷟orUl�l�. AaUi쵮ll쵮 îr U�쵮U㷟iă �l�rță �ol � 㷟il�i 㷟Ur�țorUi쵮 �lr 㷟�㷟�쵮r�Ul쵮 îr
�U���㷟 㷟U� îr U�UlU �U���㷟�l�.

VIAȚA SPIRITUA�Ă

E���UțU 쵮㷟i쵮 �쵮��oliUl쵮U Ul�oroU㷟ă U �rț쵮 ��Ur쵮� îr �쵮l쵮 il쵮 U㷟�쵮�i쵮 쵮㷟쵮rțUl쵮 Ul쵮
U�쵮㷟i쵮U: ���� ri쵮l쵮�i�Ul ș �olUl� îr �쵮�쵮l쵮U a���l쵮 �r쵮 �쵮ț ilăi쵮 �쵮ril� U �U�쵮 ar쵮.
P쵮ril� U�쵮U㷟iU� l쵮��roUși쵮� �ă D��r쵮�쵮� 쵮㷟i쵮 㷟�l㷟U ș ��lo��l �lr �Ul쵮 U�쵮U㷟iă
�쵮��oliUl쵮U Ul�oroU㷟ă ș �UlU�i쵮l�Uiă �쵮 쵮x�쵮l쵮rță� �oUi쵮 㷟ă �쵮 l쵮Ul�Uiă. D쵮 U�쵮쵮U�
�l쵮o���Ul쵮U �U�olă U ol�ăl� 쵮�oli 쵮���UțorUl �U � ��r쵮l쵮U 쵮l쵮��l� îr �oriU�i�l ��
D��r쵮�쵮� ș îr�l��Ul쵮U l� îr U�쵮U㷟iă l쵮lUț쵮.

P쵮ril� U�쵮U㷟iU 㷟쵮 o�쵮lă�o�쵮ri쵮 �쵮 r㷟il�l쵮 ș �ăliăș쵮 �lr�쵮 ���ă ����l�쵮U�ă:

1. F쵮�Ul쵮 쵮l쵮� �U U�쵮U lU �㷟�o�ț쵮 o olă îr �쵮�Ul쵮 � �쵮ril� 㷟i��� aal� �쵮l㷟orUl ș
l��ă��r쵮.

2. AliUl쵮l쵮 �쵮 ��r쵮Uță ș 㷟쵮Ulă 㷟쵮 �ol �쵮㷟�ăș�lU îr �쵮�Ul쵮 �ă�r (�� 쵮x�쵮�țU �쵮lol
�쵮 ���r�ă ș �Ulț 㷟쵮UlU� �Ul쵮 㷟쵮 �ol �쵮㷟�ăș�lU lU �U�쵮lă). PUli��Ul쵮U lU UliUl
쵮㷟i쵮 oal�Uiol쵮.

3. Ol쵮l쵮 �쵮 �al쵮 �lr�쵮.

Alăi�l �쵮 U�쵮㷟i쵮 ��loU�쵮� �쵮riolUi�l U㷟��lUi 쵮l쵮�lol �lr 㷟㷟i쵮��l ro�Ui� �쵮
�쵮�U�o�쵮 l쵮 �U �U �o㷟aliUi쵮U U�쵮㷟iolU 㷟ă Uaă �Uli쵮 �쵮 㷟�Ui� îr�l��Ul쵮 ș 쵮x쵮��l�. D쵮
U㷟쵮�쵮r쵮U� �UțU 㷟�li�Ulă U 쵮l쵮�lol 㷟쵮 �U l쵮�l쵮�iU ș îr ��l�Ul쵮U lol îr �lo쵮�i쵮l쵮 �쵮
㷟l��l쵮 U 㷟쵮�쵮rlol.
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RESPECTAREA SA�ATU�UI

D��r쵮�쵮� �ol쵮și쵮 �U ��U �쵮 SUaUi 㷟ă �쵮 �쵮ril� ro o � �쵮 a���l쵮. D쵮 lU U��㷟�l 㷟oUl쵮l�
�쵮 �r쵮l� �âră 㷟â�aăiă lU U��㷟� 쵮㷟i쵮 �r i�� 㷟�쵮�Ul �쵮 îr�hrUl쵮 l쵮�쵮l�Ui �쵮 D��r쵮�쵮�
㷟�l쵮 U � o ar쵮���âriUl쵮 �쵮ril� o�� o � ��㷟ă �쵮o�Uli쵮 îr �l�rțU �âr��llol�
�or�쵮l㷟Uțlol� �o��oliU�쵮ri�l� ș �쵮㷟i�쵮riUț쵮.

Îr i�� �쵮 �l쵮�ăil쵮U �쵮ril� SUaUi �U � U��iă îr �쵮�쵮l쵮 �쵮 ioi �Ul��l㷟�l 㷟ă�iă�âr�
�r쵮l쵮U l쵮�l쵮�riă ��U 㷟�쵮�Ulă �쵮 �l쵮�ăil쵮. C� o olă îrUri쵮 �쵮 U��㷟�l 㷟oUl쵮l�� ioUi쵮
�l쵮�ăill쵮 ���쵮 �쵮ril� SUaUi �ol � i쵮l�rUi쵮: îr�l�l쵮U �U���㷟�l�� ol�r쵮U ș ��lăț쵮rU
îr �ă�r쵮� UlUr�Ul쵮U hUr쵮lol� �쵮rU �쵮l㷟orUlă.

PUli��Ul쵮U lU �lo�lU�쵮l쵮 ol�Ur�Ui쵮 îr SUaUi 쵮㷟i쵮 oal�Uiol쵮 �쵮ril� ioț 쵮l쵮� �Ul쵮
lă�âr îr �U���㷟.

A�l쵮�쵮� �olUaolUl쵮U i�i�lol ��iUiollol îr �l�rțU l쵮㷟�쵮�iăl U�쵮㷟iol l쵮��l.

Voi cinsti pe cine Mă cinstește. 1 SU��쵮l 2:30

RE�AȚII�E SOCIA�E

��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 îr��lU�쵮U�ă 쵮l쵮� 㷟ă �쵮��oli쵮 l쵮lUț �쵮 �l쵮i쵮r쵮� U�쵮㷟iU
�r� �r�l �r �쵮l쵮 �U �l��oU㷟쵮 ��loU�쵮 �쵮 �l쵮și쵮l쵮 ș 㷟l��l쵮. D쵮 U㷟쵮�쵮r쵮U� �l쵮�쵮� �ă�
�쵮ril� U�쵮U㷟iă �âl㷟iă� l쵮lUțl쵮 �oil�i쵮 �� �ol쵮� �쵮 㷟쵮x o��㷟 㷟쵮 �쵮��oliă �쵮l �U ar쵮 îr
�l��. R쵮lUțl쵮 �쵮 �l�� �U� �o㷟aliUi쵮U �r쵮 �U a�r쵮 ��roUși쵮l U �UlU�i쵮l�l� �쵮l�lUli
ș o �l쵮și쵮l쵮 rUi�lUlă îr l쵮lUț쵮� �U ��li �쵮�âi îril-o l쵮lUț쵮 �쵮 ��li쵮r쵮 lU U�쵮U㷟iă �âl㷟iă.

��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 o�쵮lă o�U� r��쵮loU㷟쵮 �쵮ril� U㷟o�쵮l �쵮 �l��
㷟��lU�쵮�h쵮Ui쵮� îr㷟ă r� �쵮l�i쵮 ș r� r� ��lr�쵮U�ă o�U� �쵮ril� �l쵮i쵮r 쵮x�l�㷟�쵮�
��li쵮r쵮 (îriâlrl)� �ol�Ul쵮U �쵮 ���l�l 㷟U� l쵮lUț 㷟iUal쵮� 쵮i�.� îr �U�l�l �lo�lU��l�
ro㷟il� ș�olUl.

El쵮� �ol � îr�l��Uț 㷟ă îș ��ră �U �loliUi쵮� �쵮 �Ul��l㷟�l ș쵮�쵮l lU ��쵮�l Iri쵮lrUțorUl
Iri쵮�liU㷟� �ol�Ul쵮U �UlU�i쵮l�l� lol� �oaâr�l쵮U �r쵮 쵮���Uț� Ul쵮�쵮l쵮U �r� �l�� îr
�Uță� îr l��rU �ălă��l l� D��r쵮�쵮�.

Îr U�쵮㷟i �ori쵮xi� r� 㷟�ri �쵮l�㷟쵮 �l쵮i쵮rl쵮 lo�Uri�쵮� �쵮 ��li쵮r쵮. S�o��l �r쵮 U㷟i�쵮l �쵮
l쵮lUț 쵮㷟i쵮 �ă㷟l쵮U �r� �Uli쵮r쵮l �쵮ril� �Uță� Ul U�쵮U㷟iU �oUi쵮 㷟ă Uși쵮�i쵮 �âră �âr�
iârăl�l 쵮㷟i쵮 㷟���쵮ri �쵮 �Ui�l �U 㷟ă U îr �or㷟�쵮lUl쵮 îril-�r �o� 㷟쵮lo㷟 �쵮l㷟�쵮�i�U
�ă㷟ăiol쵮. A㷟i�쵮l� 쵮l쵮�lol �Ul쵮 �ol rțU ș �쵮��oliU U�쵮㷟i �쵮l �쵮 l쵮lUț l 㷟쵮 �U ��r쵮 îr
�쵮�쵮l쵮 �ă U�쵮㷟i l��l� r� 쵮㷟i쵮 �쵮l�㷟 �쵮 �쵮loU�U �âi 㷟�ri 쵮l쵮� lU ��쵮�l Iri쵮lrUțorUl
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Iri쵮�liU㷟 ș �ol � U��iUț 㷟ă 㷟쵮 �or�쵮ril쵮�쵮 �쵮 U�i�iăț �� U�쵮�ălUi ��ioUl쵮 îr U�쵮U㷟iă
쵮iU�ă U �쵮ț.

Afecţiunile adolescentine ar trebui ţinute în frâu până când soseşte momentul, la vârsta
potrivită şi la experienţa potrivită, încât aceste sentimente să fie onorabile şi exprimarea lor
liberă să se facă în siguranţă. Cei care nu se vor înfrâna vor fi în pericolul de a aluneca într-o
existenţă nefericită. Un adolescent care abia a păşit pragul spre maturitate are o judecată
slabă cu privire la o altă persoană de aceeaşi vârstă cu el, care să-i fie tovarăş de viaţă. Sol
�ăil쵮 ir쵮l쵮i� �U�. 452

În repetate rânduri, am venit înaintea elevilor şcolii Avondale cu solii de la Domnul,
referitoare la nefasta influență a liberei şi uşoarei întovărăşiri între tineri şi tinere. Le-am
spus că, dacă nu păstrează o distanță între ei şi nu îşi dau silința să valorifice la maximum
timpul, şcoala nu le va fi un beneficiu, iar aceia care le-au suportat cheltuielile vor fi
dezamăgiți. Le-am spus că, dacă vor să urmeze propria voință şi să aibă o cale a lor, ar fi
mai bine pentru ei să se întoarcă acasă, sub supravegherea părinților lor, asta putând s-o
facă imediat ce s-au hotărât să nu mai stea sub „jugul” ascultării, întrucât nu vrem să avem
spirite conducătoare spre rău sau demoralizatoare pentru ceilalți elevi. S�Ui�l �쵮ril�
�ălrț� 쵮���Uiol ș 쵮l쵮�� �U�.101

TIMPU� DE TEME

Îr i���l �쵮loU�쵮 i쵮�쵮lol� 쵮l쵮� 㷟쵮 �ol U�lU îr 㷟�Uț�l �쵮㷟쵮�rUi �쵮ril� U�쵮U㷟iU� 㷟�a
㷟��lU�쵮�h쵮l쵮U �lo�쵮㷟ol�l� �쵮 㷟쵮l���. El쵮� �ol �ola �oUl îr șoU�iă ș �ol ��i쵮U 㷟ă U㷟ă
�oUl �� �쵮l�㷟�r쵮U �lo�쵮㷟ol�l�. N� 쵮㷟i쵮 �쵮l�㷟ă U���쵮l쵮U r��r� �쵮l �쵮 �âr�Ul쵮 îr
㷟UlU �쵮 㷟i���.

SPĂ�ĂTORIA

MUșr �쵮 㷟�ălUi ș �㷟�ăioUl쵮 㷟�ri ��㷟쵮 lU �㷟�o�ț쵮 쵮l쵮�lol îr �쵮�Ul쵮 �ă�r. El쵮� îș �ol
�lo��lU �쵮i쵮l�쵮ri�l� �lol�l 㷟U� aUl㷟U��l �쵮ril� ���l �쵮l㷟orUl.

Vr쵮l쵮U 㷟�ălUi�l ș �ăl�Ui�l l��쵮lol 㷟쵮 �U îr�h쵮U �� o olă îrUri쵮 �쵮 U��㷟�l 㷟oUl쵮l�.

F쵮�Ul쵮 쵮l쵮� �U �ă�iU 㷟ă �쵮 �âi �U 쵮��쵮ri îr i���l �쵮 �olo㷟l쵮 U �Ușr �쵮 㷟�ălUi� �쵮ril�
U 쵮�iU U�lo�쵮lUl쵮U îr 㷟�ălăiol쵮.

VIZITATORI

V�iUiol 㷟�ri ar쵮�쵮rț lU Iri쵮�liU㷟. A�쵮șiU il쵮a�쵮 㷟ă îș Ur�rț쵮 �쵮rl쵮U �rUri쵮 ș
�oi rilU îr �ol�iol �oUl ���ă �쵮 Ur�rță �쵮�U�o��l �쵮 㷟쵮l���. A�쵮㷟iU îș l쵮�쵮l�ă
�l쵮�i�l �쵮 U 㷟쵮l쵮�iU �쵮l㷟oUr쵮l쵮 �Ul쵮 㷟ol�iă ��iUl쵮U �ă�r�l� 㷟U� ș쵮�쵮l쵮U �쵮㷟i쵮 roU�i쵮.
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V�iUiol �ol l쵮㷟�쵮�iU l쵮��ll쵮 �U���㷟�l� �l�ioUl쵮 lU �lo�lU�� l쵮lUțl쵮 îr �U���㷟�
�ă�l쵮U SUaUi�l� 㷟U� ol�쵮 Uli쵮 rol�쵮 �쵮 a�ră �쵮㷟�ăș�lUl쵮 U U�i�iăț îr �U���㷟. P쵮ril�
U�쵮U㷟iU� 쵮l쵮��l ��iUi �U U�쵮U �UiolU 㷟ă îș r�ol�쵮�쵮 oU㷟�쵮ț îr �l쵮UlUal.

Pălrț 㷟�ri Uși쵮�iUț �� �lU� 㷟ă r쵮 �쵮 oU㷟�쵮ț. A�쵮șiU �ol � l��Uț 㷟ă îș �lo�lU�쵮�쵮
��i쵮l쵮 �쵮 �âi �쵮 ��li �o㷟al lU 㷟�âlşi�l 㷟ă�iă�âr� îr �l쵮l쵮 �쵮 ș�oUlă 쵮l쵮� �r�
�lrș îr �lo�lU��l �쵮 lU �lU㷟쵮 ș �쵮 lU U�i�iățl쵮 �o�UțorUl쵮.

A�SENȚE�E ȘI ÎNVOIRI�E

S���쵮㷟�l ș�olUl �쵮�r�쵮 îr �Ul쵮 �ă㷟�lă �쵮 �l쵮�쵮rțU 쵮l쵮��l� lU U�i�iățl쵮 ș�olUl쵮:
��l㷟�l� �쵮�oțorUl쵮� �U�쵮l쵮 ș U�i�iăț �lU�i�쵮. El쵮� �ol ��i쵮U 㷟ă Ua㷟쵮ri쵮�쵮 �oUl îr �U�
�쵮 aoUlă� �loal쵮�쵮/�l�쵮rț쵮 �쵮 �U�l쵮. Îr ioUi쵮 U�쵮㷟i쵮 �U��l 쵮㷟i쵮 r쵮�쵮㷟Ulă U�loaUl쵮U
�l쵮UlUală U �l�ri쵮l�/�쵮�U�o��l�. Aa㷟쵮rț쵮l쵮 㷟�ri îrl쵮�㷟ilUi쵮 ș �Ul��lUi쵮 㷟쵮�쵮㷟ilUl.

Aa㷟쵮riăll쵮 �oi�Ui쵮 㷟쵮 �oi U�loaU �쵮 aU�U �r쵮 �쵮l쵮l U�l쵮㷟Ui쵮 �쵮 �U�lri쵮l쵮 㷟U� i�iol쵮l쵮
쵮l쵮��l�. I�r �U��l �䙠r�ollol� 쵮l쵮��l �U � l쵮㷟�or㷟Ual �쵮 l쵮���쵮lUl쵮U ��l㷟�llol� U i쵮�쵮lol
�쵮l��i쵮 ş U ol쵮lol �쵮 �o�U�orUl �r ��U �䙠r �Ul쵮 U Ua㷟쵮riUi.

El쵮�lol l 㷟쵮 �쵮l쵮 㷟ă �쵮 �l쵮�쵮rț lU 쵮�쵮r�쵮ri쵮l쵮 �U�ol쵮 Ul쵮 ș�ol� �U �쵮 쵮x쵮��l�:
ol쵮riUl쵮� 㷟ă�iă�ârU �쵮 l��ă��r쵮� �or�쵮rț� Ua㷟ol�l쵮� 쵮�쵮r�쵮ri쵮 �㷟orUl쵮
�lo�lU�Ui쵮� 㷟UaUi쵮 㷟�쵮�Ul쵮. Îr �쵮r쵮lUl� îr�oll쵮 �쵮 㷟�âlși �쵮 㷟ă�iă�âră 㷟U� Uli쵮 îr�ol
r� �ol � U�loaUi쵮 îr i���l U�쵮㷟iol 쵮�쵮r�쵮ri쵮.

W쵮쵮k-쵮r�-�ll쵮 㷟��li쵮 îr�쵮� �r쵮l쵮U� �쵮 lU olU 13:00� Ul �쵮l쵮 l�r� �o ��r쵮UțU �âră
���r�ă� lU olU 21:00. Îr i���l �U�Urț쵮 �쵮 Ulră� ioț 쵮l쵮� �ol �ălă㷟 �U���㷟�l.

1. ÎrUri쵮 �쵮 U �l쵮�U� 쵮l쵮��l �U U�l쵮㷟U �쵮�U�o��l� o �쵮l쵮l쵮 �쵮 îr�ol쵮� �쵮rțorâr�
�Ui쵮l쵮 ș �oi��l �l쵮�ăl. C쵮l쵮l쵮U il쵮a�쵮 㷟ă �쵮 U�l쵮㷟Uiă �� 24 �쵮 ol쵮 îrUri쵮 �쵮
�l쵮�Ul쵮.

2. Pălrț 쵮l쵮��l� îș �ol �U U�ol��l i쵮l쵮�or�.

3. El쵮��l 㷟쵮 �U U㷟��lU �ă U lă㷟Ui �U�쵮lU ��lUiă� i쵮l쵮�or�l lU �쵮�U�o�� �ă r� 쵮㷟i쵮 �쵮
㷟쵮l��� lU �Uriră� �ă r� 쵮㷟i쵮 oal�Uiol쵮 �l쵮�쵮rțU 㷟U îr SUaUi ș �ă r� Ul쵮 Uli쵮
Uila�ț r쵮U�o�쵮li쵮 �쵮 �쵮loU�U �l쵮�ăl. Cor㷟쵮�rț쵮l쵮 �쵮ril� ol�쵮 㷟Ul�ră
lă�U㷟ă r쵮l쵮�ol�Uiă �ol �ă�쵮U îr lă㷟��r�쵮l쵮U 쵮l쵮��l�� l㷟�âr� 㷟ă r� �U
�l�쵮U㷟�ă �l쵮�i�l lU îr�ol쵮 �쵮ril� o �쵮loU�ă �쵮i쵮l�rUiă.

4. DU�ă ioUi쵮 �or�țl쵮 㷟�ri îr�쵮�lri쵮� 쵮l쵮��l �U �l� �쵮l�㷟�r쵮U 㷟ă �l쵮�쵮.
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DU�ă �r 쵮l쵮� �l쵮U 㷟ă �쵮Ul�ă îr ��iă U�U㷟ă lU �r Uli 쵮l쵮�� U�쵮㷟iU �U il쵮a� 㷟ă oațră
�쵮l�㷟�r쵮U Uiâi �r �Uli쵮U �ălrțlol 㷟ă� �âi ș �r �Uli쵮U �ălrțlol 쵮l쵮��l� lU �Ul쵮
�쵮l�쵮 îr ��iă. P쵮l�㷟�r쵮U �oUi쵮 � ilUr㷟�㷟ă �lr i쵮l쵮�or lU �쵮�U�o�. DU�ă �r 쵮l쵮�
�l쵮U�ă �r �U���㷟 �ălă U�loaUl쵮� �ălrț U�쵮㷟i�U �ol � Ur�rțUț� Ul ș�oUlU r� îș U㷟��ă
lă㷟��r�쵮l쵮U �쵮ril� 쵮l쵮��l l쵮㷟�쵮�i�.

A��r㷟ilUțU îș l쵮�쵮l�ă �l쵮�i�l �쵮 U l쵮���U îr�ol쵮U �r� 쵮l쵮� (�� 쵮x�쵮�țU �l쵮�ăl
U�U㷟ă)� �쵮ș ioUi쵮 �쵮l�㷟�rl쵮 㷟�ri oațr�i쵮� �U�ă îr �l�U �r쵮 UrUl�쵮 Ui쵮ri쵮 㷟쵮 U��r�쵮 lU
�or�l��U �ă îr�ol쵮U Ul � îr �쵮il�쵮ri�l 쵮l쵮��l� l쵮㷟�쵮�i�.

El쵮� �Ul쵮 㷟�ri îr�oț 㷟ă �l쵮�쵮 îr �l��� îr �U�l�l �rol U�ț�r ol�Ur�Ui쵮 �쵮 ��쵮�l
Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟� r� U� �o쵮 㷟ă �Uli��쵮 lU U�i�iăț �Ul쵮 r�l�� aă쵮ț ș �쵮i쵮� �쵮
�Ul��l㷟�l ro�ț� �ălă �l쵮�쵮rțU �r� �쵮�al� Ul �쵮l㷟orUl�l� l�쵮�l�. S쵮 㷟�aîrț쵮l쵮�쵮 �ă
쵮l쵮� �Ul쵮 㷟�ri îr㷟oțț �쵮 �lo�l �ălrț 㷟쵮 U�lă îr �l�U ș l쵮㷟�or㷟UaliUi쵮U U�쵮㷟iolU� �U
îr �U��l �r쵮 îr�ol oașr�i쵮.

F쵮�Ul쵮 쵮l쵮� Ul쵮 �l쵮�i�l lU o �䙠r�ol쵮 �䙠r �쵮�Ul쵮 l�rU�� �쵮ril� U �쵮l�쵮 �䙠r olU㷟i �䙠r �쵮�쵮l쵮U
l쵮�ol�U�l �loal쵮�쵮lol �쵮l㷟orUl쵮� ����U�lU�i�l 쵮i�. El쵮� il쵮a�쵮 㷟ă l쵮㷟�쵮�i쵮 l쵮��ll쵮
ș�ol ș îr �l�rțU ����ălăi�llol �ă��i쵮 îr olUș� Ul �lU㷟쵮l쵮 �oi � �쵮l��Ui쵮 �쵮 �ăil쵮
�쵮�U�o�. Toi �쵮 r� �ol쵮㷟��r�쵮 �� �lo㷟o�U ș�ol �U � �or�㷟�Ui.

COMPORTAMENTU� ÎN AFARA CAMPUSU�UI

Câr� 㷟쵮 U�lă îr U�UlU �U���㷟�l�� îr i���l îr�ollol 㷟U� U�i�iățlol ol�Ur�Ui쵮 �쵮 l�쵮��
�l쵮��� ș �쵮 �l���l �r㷟�l쵮/㷟�l쵮 �U㷟ă� 쵮l쵮� �ol l쵮㷟�쵮�iU �lr��l쵮 l�쵮�l� �l�ioUl쵮
lU �쵮㷟i�쵮riUț쵮� l쵮lUțl쵮 㷟o�Ul쵮� 㷟iUr�Ul�쵮l쵮 �l�ioUl쵮 lU Ul�쵮riUț쵮 쵮i�. Îr U�쵮㷟i 㷟쵮r㷟�
쵮l쵮� r� 㷟쵮 �ol ��i쵮U U�lU îr lo��l �r�쵮 㷟쵮 �쵮㷟�ășoUlă U�i�iăț �orilUl쵮 �lr��lol
aal�쵮 (쵮x. �r쵮�Uio�lU�쵮� �l�a�l� 㷟iU�oUr쵮).

MUZICA

Muzica a fost dată pentru a îndeplini un scop sfânt, acela de a înălța gândurile către cele
curate, sfinte și înălțătoare și pentru a trezi în suflet adorarea și recunoștința față de
Dumnezeu. PUilUlh ș �lo�쵮ț� �U�. 594

��쵮�l Iri쵮�liU㷟 îș �lo��r쵮 㷟ă î îr�l��쵮 �쵮 쵮l쵮� 㷟ă 㷟ă �oaâr�쵮U㷟�ă �lr�� 㷟ărăioU㷟쵮
�Ul쵮 㷟ă- U��i쵮 㷟ă Ul쵮U�ă îr �o� îrț쵮l쵮�i ����U �쵮 �쵮U �U îrUliă �UliUi쵮� �Ul쵮 㷟ă î
�or���ă lU o l쵮lUț쵮 �lo��r�ă� �âri�ioUl쵮 �� I㷟�㷟 Hl㷟io㷟.

Cor�쵮�i�l �lo�o�Ui �쵮 ș�oUlU roU㷟ilă îr �쵮쵮U �쵮 �l�쵮și쵮 ����U 쵮㷟i쵮mereu mai sus,
mereu mai bun� UșU ��� îl �ă㷟� 쵮��쵮rțUi �쵮 �al쵮 ș S�li�l Plo�쵮i�. El쵮� �Ul쵮 Ul쵮�
㷟ă �l쵮��쵮ri쵮�쵮 U�쵮U㷟iă ș�oUlă o �ol �U�쵮 îrț쵮l쵮�âr� �ă U�쵮U㷟iU 쵮㷟i쵮 �l쵮�țU �Ul쵮 �U �
�l�Uiă� l쵮㷟�쵮�iâr� ș 㷟�㷟țrâr� U�쵮U㷟iă �쵮��쵮.
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Îr 㷟쵮l쵮�iUl쵮U ���� �쵮ril� �U���㷟�l ro㷟il�� �ol� 㷟ă l쵮㷟�쵮�iă� �l�ăioUl쵮l쵮
l쵮�o�Ur�ăl:

 Să Îl orol쵮�쵮 �쵮 D��r쵮�쵮� îr�l쵮�iâr� ioUiă Ui쵮rțU �ăil쵮 El;

 Să îrUlț쵮 ș 㷟ă îrroal쵮�쵮 㷟��l쵮i�l;

 C��ri쵮l쵮 �r�llol ș �âriăllol 㷟ă l쵮�l쵮�ri쵮 �ol쵮�i �o�ilrU aal�ă;

 M���U 㷟ă 㷟쵮 㷟�aol�or쵮�쵮 ș 㷟ă îriăl쵮U㷟�ă �쵮㷟U��l ���ri쵮lol îr �r�l ș �âriăl;

 Ri��l ș Ul�orU 㷟ă r� ��ră îr ��ală �쵮㷟U��l ���ri쵮lol ș �쵮lo�쵮;

 Sil�l �쵮 ri쵮l�l쵮iUl쵮 Ul ���� 㷟ă �쵮 U�쵮��Ui �� �Uloll쵮 �l쵮șir쵮;

N� �U � U��쵮�iUiă r� �쵮ril� �� �쵮l㷟orUl ș r� îr U�i�iățl쵮 �쵮 �l�� 㷟U� �쵮 îr�hrUl쵮 îr
�U���㷟 r��r �쵮l �쵮 ����ă îr �Ul쵮 r� 㷟�ri l쵮�l쵮�iUi쵮 �Uloll쵮 �쵮rțorUi쵮 �U 㷟�㷟.

RECREEREA

Recreerea, când este într-adevăr așa cum o arată numele, are tendința de a întări și zidi.
Prin întreruperea grijilor și ocupațiilor noastre obișnuite, ea permite refacerea minții și a
trupului și ne face astfel în stare să ne întoarcem cu puteri noi la munca serioasă a vieții.
E���Uț쵮� �U�. 207.

N쵮 �ol� �U� Uiâi 쵮l쵮�� �âi ș �lo�쵮㷟ol� î��l쵮�ră �� �쵮l㷟orUl�l �쵮 lU Iri쵮�liU㷟 㷟ă
a쵮r쵮��쵮�쵮 �쵮 o�U� �쵮 l쵮�l쵮쵮l쵮 �Ul쵮 㷟ă î U�lo�쵮 �r �쵮 Ulț ș �Ul쵮 㷟ă î U��i쵮 㷟ă îș
l쵮�U�ă ��i쵮ll쵮 �쵮ril� o 㷟l��l쵮 �âi �U 쵮��쵮riă.

Ș�oUlU roU㷟ilă îș �ol쵮și쵮 㷟ă Ul쵮U�ă U�i�iăț l쵮�l쵮Ui�쵮 �Ul쵮 㷟ă o�쵮l쵮 șUr㷟U �쵮�ăl�U 㷟ă �쵮
�r �Uli��Uri U�i�� r� �oUl �r 㷟�쵮�iUiol. D쵮 U㷟쵮�쵮r쵮U� r쵮 �ol� 㷟ă îr��lU�ă� îr �쵮�Ul쵮
쵮l쵮� 㷟�li�l �쵮l�l�� �r 㷟�li Ulil�㷟i� �쵮 �oo�쵮lUl쵮 ș r� �r�l �o��쵮ii�. Plr �l�Ul쵮�
U�i�iățl쵮 l쵮�l쵮Ui�쵮 �ol �l�ăl 㷟ă �쵮��oli쵮 lU �Ux��� �U�U�iățl쵮 Uș쵮�Ui쵮 �쵮
D��r쵮�쵮� îr �쵮�Ul쵮 �o�l Ul Să�� U�âr� îr �쵮�쵮l쵮� ol �쵮 �âi쵮 ol 쵮㷟i쵮 �o㷟al� 㷟ă 㷟쵮
ol쵮ri쵮�쵮 㷟�l쵮 U�i�iăț �Ul쵮 㷟ă î��l쵮i쵮U㷟�ă îr �o� Ul�oro㷟 �lă��i�l �� �il�l. (D쵮
쵮x쵮��l�: �l��쵮ț� ��rU㷟i�ă� �o��r�� �l�aăl �� a��l쵮i쵮l쵮� l��l� �Ur�Ul� 쵮x��l㷟 lU
��ri쵮� U�i�iăț îr �olo㷟�l �o��riUl 쵮i�).

Niciun tip de recreere care le este numai lor de folos nu se va dovedi o atât de mare
binecuvântare pentru copii și tineri, precum acela care îi face folositori altora. E���Uț쵮� �U�.
212.
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ÎM�RĂCĂMINTEA

În îmbrăcăminte, ca și în orice altceva, avem privilegiul de a-L onora pe Creatorul
nostru. El dorește nu numai ca hainele noastre să fie curate și sănătoase, ci și de bun gust și
potrivite. E���Uț쵮� �U�. 248.

Î�ală�ă�ri쵮U l쵮�l쵮�riă �Uli쵮U roU㷟ilă �쵮 ��iă. E㷟i쵮 ��oliUri �U ir쵮l �Ul쵮
�l쵮��쵮ri쵮U�ă ș�oUlU roU㷟ilă 㷟ă 㷟쵮 UlUr�쵮�쵮 ș 㷟ă 㷟쵮 î�alU�쵮 �oil�i �� �lr��l쵮 �l쵮șir쵮
�쵮 �o�쵮㷟i쵮 ș 㷟��liUi쵮.

Plr��l쵮 �l�ăli쵮:

- S��liUi쵮

- E�oro�쵮/����ăiUl쵮

- ��㷟U 쵮iUlăl �Ul쵮 UilU�쵮 Ui쵮rțU

- C�lăț쵮r쵮 ș ol�r쵮

- Îr �or�ol�iUi쵮 �� �Uloll쵮 �l쵮șir쵮

Îr Ul쵮�쵮l쵮U hUr쵮lol 㷟쵮 �U țr쵮 �ori �쵮 �l�ăioUl쵮l쵮 U㷟�쵮�i쵮:

- F�r�țU: 㷟ă țră �ori �쵮 �ori쵮xi� 㷟ă �쵮 l쵮�㷟i쵮riă

- G쵮r�l: 㷟ă �쵮 �oil�iă� 㷟ă �쵮 �㷟ir�iă

- SărăiUi쵮U: 㷟ă �쵮 㷟���쵮ri �쵮 �ăl��loU㷟ă� 㷟ă �쵮 㷟���쵮ri �쵮 l쵮�쵮lă� 㷟ă U�o�쵮l쵮 㷟���쵮ri

- Mo�쵮㷟iU: 㷟ă U�o�쵮l쵮 㷟���쵮ri �ol��l� 㷟ă �쵮 㷟���쵮ri �쵮 l쵮�쵮lă� 㷟ă r� �쵮 ilUr㷟�Ul쵮riă.

Standarde pentru fete

 A㷟�쵮�i�l �쵮r쵮lUl:

Î�ală�ă�ri쵮U il쵮a�쵮 㷟ă �쵮 ��lUiă ș UlUr�Uiă� r� l��iă� �ă�liă 㷟U� 㷟�âșUiă. Tl쵮a�쵮 㷟ă
�쵮 l쵮�쵮lă� �Ul 㷟ă r� Uiâlr쵮. �쵮r�쵮lU ri�ă r� Ul il쵮a� 㷟ă 㷟쵮 �U�ă r�o�Uiă. I��l�쵮�ll쵮�
r㷟�l�țl쵮� alo�쵮ll쵮 㷟U� �U�rl쵮 Ul il쵮a� 㷟ă �쵮 �or�ol�쵮 �� �Uloll쵮 �l쵮șir쵮. N�
㷟�ri �쵮l�㷟쵮 r��r �쵮l �쵮 a��i쵮l. To��ll쵮 r� il쵮a�쵮 㷟ă �쵮 �U îrUli쵮 �쵮 5 ��. El쵮�쵮l쵮
�Ul쵮 �l쵮�쵮lă 㷟ă �oUli쵮 �oUl ��㷟i쵮 㷟U� lo�h �ol il쵮a� 㷟ă î�alU�쵮 �쵮 �쵮�쵮㷟�ai ș
�UriUlor �쵮ril� Ur��i쵮 U�i�iăț.

 �l��쵮/il�o�l
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ToUi쵮 hUr쵮l쵮 �Ul쵮 î�alU�ă �Uli쵮U �쵮 㷟�㷟 Ul il쵮a� 㷟ă �쵮 㷟���쵮ri �쵮 l쵮�쵮l쵮 �쵮 a�㷟i ș
Ua�o�쵮r. �rU �쵮�oli쵮�l� Ul il쵮a� 㷟ă �쵮 㷟���쵮ri �쵮 îrUliă �쵮ril� �U� Ui�r� �âr� 㷟쵮
U�l쵮U�ă� 㷟ă r� �쵮㷟�o�쵮l쵮 lrU 㷟ârlol. D쵮 U㷟쵮�쵮r쵮U� hUr쵮l쵮 il쵮a�쵮 㷟ă �쵮 㷟���쵮ri �쵮
l�r�� �쵮ril� �U ��lo��l 㷟ă lă�âră U�o�쵮li� �hUl ș Ui�r� �âr� �ârl쵮 㷟�ri l��Ui쵮
�쵮U㷟��lU �U��l�. Câr� 㷟�ri ��liUț �UriUlor� il�o�l 㷟U� al��U il쵮a�쵮 㷟ă U�o�쵮l쵮
ș쵮��i�l. S쵮 �ol ��liU �oUl hUr쵮 �� �âr쵮�. ToUi쵮 �쵮㷟쵮l쵮 �쵮 î�ală�ă�ri쵮 ilUr㷟�Ul쵮ri쵮
il쵮a�쵮 㷟ă Uaă ��al�lă o�U�ă.

 F�㷟i쵮l쵮/lo�hl쵮

F�㷟i쵮l쵮 il쵮a�쵮 㷟ă U�o�쵮l쵮 �쵮r�r�h Uiâi îr �o�țU ș쵮�âr�� �âi ș îr ��oUl쵮. A�쵮㷟i쵮U 㷟ă
r� �쵮 㷟ilâr㷟쵮 �쵮 �oU�㷟쵮� � 㷟ă �U�ă l쵮�쵮l �쵮 lU ��lo� îr �o㷟. Clă�ăi�ll쵮 ��㷟i쵮lol 㷟ă �r �쵮
U�âr� ș 㷟ă r� �쵮 Uș쵮�Ui쵮 îr �Uță.

 PUriUlor

E㷟i쵮 �쵮l�㷟ă ��liUl쵮U �UriUlorlol lU �o�UțorUl ș lU U�i�iățl쵮 l쵮�l쵮Ui�쵮 �Ul쵮 r� �oi �
�쵮㷟�ăș�lUi쵮 îr ��㷟iă. PUriUlor il쵮a�쵮 㷟ă �쵮 l쵮�쵮l �쵮 lU șol��l �âră lU �l쵮�r쵮� 㷟ă �쵮
�or�쵮�țorUț �r �Ui쵮lUl r쵮ilUr㷟�Ul쵮ri �쵮ril� U r� lă㷟U 㷟ă 㷟쵮 �U�ă l쵮r�쵮lU ri�ă. S쵮
�oi ��liU ș �UriUlor il쵮 㷟�쵮li�l� �� �or�țU �U U�쵮șiU 㷟ă U�o�쵮l쵮 �쵮r�r�h Uiâi îr
�o�ț쵮 ș쵮�âr�ă� �âi ș îr ��oUl쵮.

 Țr�iU �쵮 �U㷟ă

F쵮i쵮lol l쵮 쵮㷟i쵮 �쵮l�㷟ă o țr�iă �U l쵮�쵮lă îr ri쵮lol�l �ol�iol�l�. Îr �ol�iol 㷟쵮
l쵮�o�Ur�ă �U �쵮i쵮l쵮 㷟ă �oUli쵮 șo㷟쵮i쵮 ș/㷟U� �U��� �r �or㷟�쵮l쵮ri쵮 �쵮 �쵮ră. P�U�Ul쵮l쵮
�ol � ��liUi쵮 �oUl îr �ol�iol.

 Păl�l ș �r�hl쵮

Păl�l il쵮a�쵮 ��liUi �쵮�iărUi ș UlUr�Ui� �ă㷟ilâr��--㷟쵮 U㷟�쵮�i�l rUi�lUl ș îr�U�lâr� îr
�o� �lă��i �UțU. Ur�hl쵮 il쵮a�쵮 �ă㷟ilUi쵮 ��lUi쵮 ș iăUi쵮 îr�l�i. S�h�aUl쵮U ��lol
rUi�lUl쵮 U �ăl�l� ș U �r�hlol r� 쵮㷟i쵮 �쵮l�㷟ă. Ol�쵮 㷟il �쵮 UlUr�Ul쵮 U �ăl�l� �Ul쵮 �쵮l쵮
o r�쵮㷟iț쵮 �Ul쵮 �쵮 i�� ș aUr 쵮㷟i쵮 �쵮㷟��lU�Uiă.

Standarde pentru băieți

 A㷟�쵮�i�l �쵮r쵮lUl

Î�ală�ă�ri쵮U il쵮a�쵮 㷟ă �쵮 ��lUiă ș UlUr�Uiă� r� l��iă� �ă�liă 㷟U� 㷟�âșUiă. Tl쵮a�쵮 㷟ă
�쵮 l쵮�쵮lă� �Ul 㷟ă r� Uiâlr쵮. �쵮r�쵮lU ri�ă r� Ul il쵮a� 㷟ă 㷟쵮 �U�ă r�o�Uiă. I��l�쵮�ll쵮�
r㷟�l�țl쵮� alo�쵮ll쵮 㷟U� �U�rl쵮 Ul il쵮a� 㷟ă �쵮 �or㷟쵮��쵮ri쵮 �� �Uloll쵮 �l쵮șir쵮. N�
㷟�ri �쵮l�㷟쵮 r��r �쵮l �쵮 a��i쵮l. Ș쵮��/�ălăl �oi � ��liUi쵮 îr �o� U�쵮��Ui îr �쵮l쵮 �U
��li쵮 㷟i�Uț� �U ��țr lU îr�hrUl쵮� îr �lU㷟ă 㷟U� lU U�i�iățl쵮 �r r�riU ș�ol.
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 Că�ășl쵮/il�o�ll쵮

Că�ășl쵮/il�o�ll쵮 il쵮a�쵮 㷟ă Uaă �âr쵮�� 㷟ă �쵮 îr�h쵮Ui쵮 UșU îr�âi �쵮�i�l 㷟ă �쵮 U�o�쵮li
ș 㷟ă Uaă �r U㷟�쵮�i îr�l�i.

 PUriUlor

PUriUlor 㷟ă �쵮 l쵮�쵮l� �Ul 㷟ă r� Uiâlr쵮.

 PUriUlor 㷟��lț

PUriUlor 㷟��lț il쵮a�쵮 㷟ă Uaă l�r��쵮U �âră lU �쵮r�r�h� 㷟U� �쵮l ��li 15 �� �쵮U㷟��lU
�쵮r�r�h�l�. A�쵮şiU �oi � ��liU� lU U�i�iă�l쵮 l쵮�l쵮Ui�쵮 ş lU �o�UțorUl.

 Țr�iU �쵮 �U㷟ă

�ă쵮țlol l쵮 쵮㷟i쵮 �쵮l�㷟ă o țr�iă �U l쵮�쵮lă îr ri쵮lol�l �ol�iol�l�. Îr �ol�iol 㷟쵮
l쵮�o�Ur�ă �U aă쵮ț 㷟ă �oUli쵮 șo㷟쵮i쵮 ș/㷟U� �U��� �r �or㷟�쵮l쵮ri쵮 �쵮 �쵮ră. P�U�Ul쵮l쵮
�ol � ��liUi쵮 �oUl îr �ol�iol.

 Păl�l

Păl�l il쵮a�쵮 �쵮�iărUi ș UlUr�Ui� �l�ri쵮U 㷟ă �쵮 lă㷟Uiă la쵮lă� �ălă 㷟ă �쵮 r쵮�쵮㷟Ulă
�lr�쵮l쵮U l� îr �oU�ă ș 㷟ă 㷟쵮 쵮�i쵮 �oU��ll쵮 쵮xil쵮�쵮. Aiâi i�r㷟oUl쵮U �âi ș aUlaU il쵮a�쵮
㷟ă �쵮 ol�orUi쵮� ��lUi쵮 ș �� �r U㷟�쵮�i �lă��i. Ol�쵮 㷟il �쵮 UlUr�Ul쵮 U �ăl�l� �Ul쵮 �쵮l쵮
o r�쵮㷟iț쵮 �Ul쵮 �쵮 i�� ș aUr 쵮㷟i쵮 �쵮㷟��lU�Uiă.

Alegerea îmbrăcăminții în funcție de activitate și loc:

 Ur�ol�U ș�olUlă �U � ��liUiă lU ioUi쵮 ol쵮l쵮 �쵮 ��l㷟� îr �㷟�r쵮� �Ul r� lU
�l�a�ll쵮 �lU�i�쵮. P�liUl쵮U �r�ol�쵮 lU ol쵮 r� 쵮㷟i쵮 o�țorUlă. El쵮� il쵮a�쵮 㷟ă Uaă �U
�r�ol�ă U ș�ol �쵮l ��țr il쵮 il�o�l� o al��ă �� �âr쵮�ă l�r�ă� �r hUrolU�� �o�ă
��㷟i쵮/�UriUlor al쵮��Ulr �쵮 �r�ol�ă� o al��ă/�ă�Ușă 쵮l쵮�Uriă� o ��㷟iă 쵮l쵮�Uriă.

 �U �l쵮�ăil쵮U �o�UțorUlă 쵮l쵮� �ol ��liU hUr쵮 �oil�i쵮 �� U�i�iUi쵮U �l쵮㷟iUiă.

 F쵮i쵮l쵮 �ol � îr��lU�Ui쵮 㷟ă �oUli쵮 ��㷟iă 㷟U� lo�h쵮� �ă㷟ilâr��-ș U㷟i�쵮l �쵮riiUi쵮U ș
�쵮�riUi쵮U. �U U�i�iățl쵮 �o�UțorUl쵮 ș l쵮�l쵮UțorUl쵮 �ol ��i쵮U ��liU �UriUlor� ��
�or�țU �U il�o�ll쵮/al��쵮l쵮 㷟ă �쵮 㷟���쵮ri �쵮 l�r�.

 �U a㷟쵮l�ă� �쵮i쵮l쵮 �ol ��liU al��쵮 㷟U� �ă�ăș �쵮 a㷟쵮l�ă� ��㷟i쵮 㷟U� lo�h ș
�Urio� U�쵮��Uț. N� 㷟쵮 �ol ��liU �UriUlor� î�ală�ă�ri쵮 �쵮 al�쵮-�쵮Ur㷟 㷟U�
î�ală�ă�ri쵮 㷟�oli.

 �U a㷟쵮l�ă� aă쵮ț �ol ��liU �ă�ășl쵮 îr�h쵮Ui쵮 ș aă�Ui쵮 îr �UriUlor. HUrU �쵮



LICEUL INTERNAȚIONAL INTEGRITAS

REGULAMENTULELEVULUI

27

�o㷟i�� 쵮㷟i쵮 o�țorUlă. S쵮 �ol ��liU �UriUlor ș �Urio� U�쵮��Uț. N� 㷟쵮 �쵮l�i쵮 ��liUl쵮U
�쵮 al�쵮-�쵮Ur㷟 ș țr�iă 㷟�oli.

 P쵮�U�o��l Ul쵮 l쵮㷟�or㷟UaliUi쵮U 㷟ă 㷟쵮 U㷟��l쵮 �ă î�ală�ă�ri쵮U 쵮㷟i쵮 îr U�ol� ��
㷟iUr�Ul�쵮l쵮 l�쵮�l�. DU�ă 쵮㷟i쵮 ��liUi �r Uli�ol r쵮�oil�i îr l쵮�쵮iUi쵮 lâr��l� U�쵮㷟iU �U �
�or�㷟�Ui.

Ai�r� �âr� r쵮 Ul쵮�쵮� î�ală�ă�ri쵮U� Ul il쵮a� 㷟ă țr쵮� �ori Uiâi �쵮 r�l�쵮rțU �쵮 �Ul쵮
U�쵮U㷟iU o Ul쵮 U㷟��lU �쵮lol �쵮 lâr�ă ro� �âi ș �쵮 㷟ărăiUi쵮U �쵮l㷟orUlă� îr i�� �쵮
l쵮㷟�쵮�iă� r����UliUi쵮U ș 㷟�ț�l �lU�i� �� �Ul쵮 D��r쵮�쵮� U îr�쵮㷟ilUi �쵮�Ul쵮
�쵮l㷟oUră. S�o��l �li� îr �쵮쵮U �쵮 �l�쵮și쵮 țr�iU Ul il쵮a� 㷟ă �쵮 U�쵮lU �쵮 U l쵮�l쵮�iU
�㷟�r쵮U roU㷟ilă �l쵮șiră �U �쵮�lUaă �쵮�âi �쵮 U r쵮 쵮x�l�U r�쵮�쵮r�쵮rțU.

Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.
1 Colri쵮r 10�31

COMPORTAMENT RESPONSA�I�

D쵮oUl쵮�쵮 �ol� �U 쵮l쵮� roșil 㷟ă �쵮�ră U��lț �쵮�r �쵮 îr�l쵮�쵮l쵮� �l�ăioUl쵮l쵮 Ul
�쵮 ri쵮l쵮㷟 l쵮�l쵮�riă l쵮㷟�or㷟UaliUi쵮U lol �l쵮�iă.

1. P�r�i�UliUi쵮U. F쵮�Ul쵮 쵮l쵮� îș �U l�U �ă㷟�ll쵮 r쵮�쵮㷟Ul쵮 �쵮ril� U � �l쵮�쵮ri lU i��
�쵮ril� U�i�iUi쵮U �lo�lU�Uiă.

2. I�쵮rU �쵮l㷟orUlă. F쵮�Ul쵮 쵮l쵮� 㷟쵮 �U U㷟��lU �ă il���l 㷟ă� 쵮㷟i쵮 ar쵮 îr�l�i� U㷟i�쵮l
îr�âi �l쵮�쵮rțU 㷟U 㷟ă �쵮 �rU �lă��iă îr ��lo��l 㷟쵮�쵮rlol 㷟ă. Oa쵮�i쵮l쵮 �쵮 �쵮ră
�쵮l㷟orUlă r� 㷟쵮 î��l���iă.

3. Ol�r쵮U. E㷟i쵮 l쵮㷟�or㷟UaliUi쵮U �쵮�ăl� 쵮l쵮� 㷟ă îș �쵮rțră l��l�ll쵮 �쵮l㷟orUl쵮 ar쵮
ol�Ur�Ui쵮 ș ol�orUi쵮.

4. C�lăț쵮rU. D��ă �olo㷟l쵮U ol�ăl쵮 îr�ă�쵮l/�or쵮 (㷟Ulă �쵮 �lU㷟ă� ioUl쵮iă� Ui쵮l쵮l�
㷟�Uț� �쵮l�쵮)� U�쵮U㷟iU �U � lă㷟Uiă ��lUiă �쵮ril� U ��i쵮U � �olo㷟iă �ălă
��쵮��쵮ri쵮 îr o�U�U �l�ăioUl쵮. Ol�쵮 oa쵮�i �쵮 �� �o��r� ���ă �olo㷟l쵮 �U �
��lățUi ș Uș쵮�Ui lU lo��l 㷟ă�. C�lăț쵮rU îr aU쵮 ș �ol�iol �U � îril쵮țr�iă �âi �U
��li �o㷟al. Un gram de întreținere valorează cât un kilogram de curățenie.

5. Ol�쵮 a�r �쵮i쵮lolUi 㷟U� �㷟il�㷟 �쵮 �l쵮�r 쵮l쵮�� �r �rU 㷟U� �U il쵮a� 㷟ă �쵮 îrlo��i
�쵮 U�쵮㷟iU.

6. Îr U�UlU ol쵮lol �쵮 ��l㷟� U U�i�iățlol �o�UțorUl쵮 㷟U� U 쵮�쵮r�쵮ri쵮lol �lo�lU�Ui쵮
ș 㷟��lU�쵮�h쵮Ui쵮� 쵮l쵮� r� Ul il쵮a� 㷟ă 㷟쵮 U�l쵮 îr �ă�r�l �쵮r�l� o��㷟.

7. N� 쵮㷟i쵮 �쵮l�㷟ă �ălă㷟l쵮U �U���㷟�l� �쵮�âi �� îr�ol쵮 㷟�l㷟ă �쵮 lU �쵮�U�o� 㷟U� îr
�쵮loU�쵮l쵮 �쵮 i�� �쵮㷟irUi쵮 㷟�쵮�Ul U�쵮㷟i� l��l�.
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8. El쵮��l �Ul쵮 Ul쵮 �쵮l�㷟 �쵮 �or���쵮l쵮 �U l쵮㷟�쵮�iU �l�ăioUl쵮l쵮 l쵮��l:

U) PoUi쵮 �쵮r �� U�ioi�l㷟��l �쵮l㷟orUl lU l�쵮�.

a) N� �U îr�l쵮�rțU �UșrU �쵮l㷟orUlă Uliol 쵮l쵮� �ălă �쵮l�㷟 îr �쵮loU�U ș�ol.

�) N� �U l�U �� 쵮l îr �Ușră 쵮l쵮� �r �U���㷟� �쵮�âi �� U�loaUl쵮U �쵮�U�o�lol ș
�ălrțlol U�쵮㷟iolU.

9. Irilă îr 㷟Ul�rU 쵮l쵮�lol 㷟ă �쵮 a�r �ă�iol U �lUțlol 㷟ă� U��iâr��-㷟쵮 �r �쵮 Ulț
îr �oaâr�l쵮U oa�쵮�l� �쵮 U l쵮㷟�쵮�iU U�쵮㷟i쵮 l쵮��l.

8. TEHNO�OGIE
Cor㷟�쵮lă� �ă i쵮hrolo�U 쵮㷟i쵮 �r r㷟il��쵮ri �Ul쵮� �olo㷟i �� �㷟�쵮lră�âri� �oUi쵮 㷟ă �U�ă
��li ar쵮. D쵮 U�쵮쵮U� 쵮l쵮� ��쵮�l� Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 �ol � r㷟il�ț ��� 㷟ă 㷟쵮
�olo㷟쵮U㷟�ă �쵮 i쵮hrolo�쵮 �쵮ril� U � �U 쵮��쵮rț îr U�i�iățl쵮 lol ș l 㷟쵮 �ol ��r쵮 lU
�㷟�o�ț쵮 �or�țl쵮 r쵮�쵮㷟Ul쵮 �쵮ril� Uir�쵮l쵮U U�쵮㷟i� oa쵮�i�.

El쵮� �ol U�쵮U U��쵮㷟 lU ri쵮lr쵮i ș �o���i쵮l îr �U�l�l lUaolUiol�l� �쵮 r�ol�Ui�ă� îr
�ori쵮xi�l �r� �lo�lU� 㷟iUali ș 㷟�a îr�l��Ul쵮U �r� l쵮㷟�or㷟Ual.

T쵮l쵮�oUr쵮l쵮 �쵮l�㷟쵮 îr �U���㷟 㷟�ri �쵮l쵮 �Ul쵮 �ol � ��㷟쵮 lU �㷟�o�ț쵮 �쵮 �ăil쵮 ș�oUlă
�쵮�ăl쵮 �U�쵮l쵮 îr �Uli쵮. El쵮� l쵮 �ol ��i쵮U �olo㷟 îr i���l la쵮l Ul �쵮�ăl쵮 �l쵮. El쵮 r� Ul
il쵮a� 㷟�oU㷟쵮 �r �U�쵮lă îr i���l �lo�lU��l� ș�olUl (U�U�쵮��� �o�UțorUl� 㷟i��y hUll�
îriâlrl ��al�쵮).

T쵮l쵮�oUr쵮l쵮 �쵮l㷟orUl쵮 �ol ��i쵮U � �olo㷟i쵮 �âră lU rilUl쵮U îr �U���㷟� lU �쵮rl쵮U �쵮 U�U㷟ă.
�U 㷟o㷟l쵮� U�쵮㷟i쵮U �ol � �l쵮�Ui쵮 �쵮�U�o��l� �쵮 㷟쵮l���� �l�âr� 㷟ă �쵮 l쵮㷟ii�i쵮 lU
�l쵮�Ul쵮U U�U㷟ă.

D쵮oUl쵮�쵮 �oi � o 㷟�l㷟ă �쵮 �㷟ilU�쵮l쵮 U Ui쵮rț쵮� 㷟�UliwUi�h-�ll쵮� ��3/��4 �lUy쵮l쵮l쵮 r�
�ol � U��㷟쵮 lU Iri쵮�liU㷟.

I�r �U���㷟�l ��쵮�l� Iri쵮lrUiiorUl Iri쵮�liU㷟 r� 㷟�ri �쵮l�㷟쵮 �o��ll쵮 ��쵮o 㷟i ��orUl쵮U
�l�쵮lol Uli㷟i�쵮.
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9. �U��YING
��쵮�l Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 îș �lo��r쵮 㷟ă o�쵮l쵮 îr �U���㷟 �r �쵮�� �l쵮i쵮ro㷟�
�loi쵮�Ui� îr �Ul쵮 ioț 쵮l쵮� 㷟ă 㷟쵮 㷟�iă îr 㷟��lUrță� îr UșU �쵮l îr�âi 㷟ă 㷟쵮 �oUiă �쵮��oliU �r
��r�i �쵮 �쵮�쵮l쵮 㷟�li�Ul� U�U�쵮�� ș 㷟o�Ul. Îr U�쵮㷟i 㷟�o�� îr r㷟ii�țU roU㷟ilă� r� 쵮㷟i쵮
�쵮l�㷟ă r�o �ol�ă �쵮 Ua�� 㷟U� �쵮 a�llyr�. ��llyr��l U �o㷟i �쵮�ri �U �r� o Uii��r쵮
o㷟ilă �쵮la쵮lUiă �쵮riă 㷟ă lăr쵮U㷟�ă� 㷟ă ��l쵮U㷟�ă 㷟U� 㷟ă ri��쵮�쵮 �lr �ol쵮rță 㷟U�
U�쵮rrțUl쵮. D쵮 oa�쵮� a�llyr��l ��l�ă �r lU�oli �쵮 �olț쵮 r쵮�Ul� l쵮Ul 㷟U� �쵮l�쵮��i.

Îr �U���㷟�l ��쵮�l� Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟 㷟�ri ri쵮l�㷟쵮 ioUi쵮 �ol�쵮l쵮 �쵮 Ua��:

- ��� (ol�쵮 �ol�ă �쵮 �ol쵮rță ���ă)

- lU㷟Ul (Ul��� �쵮㷟i�l� �lU��i �� �쵮㷟U� lU㷟㷟i

- 㷟쵮x�Ul (Ul�� �� �oroiUț 㷟쵮x�Ul쵮� �oriU�i ��� 㷟U� 㷟쵮x�Ul r쵮�oli)

- �ya쵮l-a�llyr� (�olo㷟l쵮U rU�쵮��Uiă U i쵮hrolo�쵮 �� 㷟�o��l �쵮 U ri��U� U�쵮rrțU�
i쵮lol�U)

- 쵮�o�orUl (U�쵮rriiUl쵮� 㷟Ul�U㷟�� �Ul�rUl�Ul쵮� 쵮x�l��쵮l쵮� �ol쵮�l쵮).

Ol�쵮 쵮l쵮� �Ul쵮 oa㷟쵮l�ă 㷟U� 쵮㷟i쵮 ��i�U �r� Ua�� il쵮a�쵮 㷟ă îl lU�oli쵮�쵮 �쵮�Ui
�or���쵮l ș�ol. Cor㷟쵮�rț쵮l쵮 �쵮 �Ul쵮 l쵮 �oUi쵮 㷟��oliU �r 쵮l쵮� �Ul쵮 㷟쵮 �U�쵮 �ro�Ui �쵮
Ua�� �쵮 ol�쵮 rUi�lă� �UlU�ă îr �l�rțU �쵮io�쵮 ș U 㷟쵮�쵮liăț.
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10. PROCEDURI ÎN CAZ DE A�ATERI
SANCȚIUNI ÎN CAZ DE A�ATERE:

- U�쵮li㷟�쵮ri �쵮laUl

- �쵮l�쵮l쵮U Ur��iol �l�l쵮�

- 㷟�㷟�쵮r�Ul쵮U 쵮l쵮��l� îr ș�oUlă

- 㷟�㷟�쵮r�Ul쵮U 쵮l쵮��l� îr U�UlU ș�ol

- 쵮x�Uil��lUl쵮U.

Îr ��r�ț쵮 �쵮 �lU�iUi쵮U UaUi쵮l� Ur��ț �Uș �oi � 㷟ălț� îr �U��l UaUi쵮llol �쵮o㷟쵮ai �쵮
�lU�쵮� 쵮x㷟iâr� �o㷟aliUi쵮U 쵮x�Uil��lăl �l쵮�i쵮� �ălă l쵮㷟�쵮�iUl쵮U �l�lol �Uil� �Uș.

DREPTU� PĂRINȚI�OR DE A FACE REC�AMAȚII ȘI SUGESTII

DU�ă �r �ălri쵮 㷟U� �r i�iol쵮 Ul �r� 쵮l쵮� Ul ��쵮�l� Iri쵮lrUțorUl Iri쵮�liU㷟
ri쵮rțor쵮U�ă 㷟ă �ori쵮㷟i쵮 hoiălâl쵮U �Ul쵮 U �o㷟i l�Uiă �쵮 �ăil쵮 r㷟ii�ț쵮 㷟U� �쵮 �ăil쵮 �r�l
�ril쵮 Ur�U�Uț U�쵮㷟i쵮U� 쵮㷟i쵮 îr��lU�Ui 㷟ă �oriU�i쵮�쵮 �쵮l㷟oUrU l쵮㷟�or㷟Uală �쵮ril�
�쵮��U l쵮㷟�쵮�i�ă. DU�ă r� 㷟쵮 l쵮�ol�ă �loal쵮�U� �li쵮lol� 㷟쵮 �oUi쵮 �U�쵮 �ori쵮㷟iUț쵮 lU �ol�l
쵮lUlh� 㷟��쵮lol.
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11. SERVICII�E OFERITE E�EVI�OR
Alimentația

HlUrU Ul쵮 �r ��U�i �U�ol U㷟��lU ol�Ur㷟��l�. Dolr� 㷟ă �U�ol�ă� o �쵮��oliUl쵮
Ul�oroU㷟ă U �ol��l�� �rț ș �UlU�i쵮l�l�� îr �or�ol�iUi쵮 �� �lr��l쵮 �㷟쵮l�
A��쵮ri㷟i쵮 �쵮 Z�U U ȘU�i쵮U� �쵮r�l o�쵮li lU �UrirU l�쵮�l� �U � ioiUl �쵮�쵮iUlUr�
U�쵮i㷟Uri ș 쵮�hlalUi r�ilțorUl. Vol � 㷟쵮l�i쵮 il쵮 �쵮㷟쵮 �쵮 �.

SărăiUi쵮U 쵮㷟i쵮 �r �Ul �l쵮țo㷟 �쵮 �쵮liă �ă㷟ilUi �� �l쵮�r�oș쵮. D쵮 U�쵮쵮U� 쵮l쵮� r� �ol
U���쵮 îr �U���㷟 �lo��㷟쵮 �r �Ulr쵮� aă�i�l lă�olioUl쵮� 쵮r쵮l��Uri쵮 㷟U� �o�쵮r�Ui쵮 ș
㷟rU�k-�l �� �r �o쵮��쵮ri �Ulol� l��Ui (�h�㷟�l� ��l��l lU�rUi쵮). A�쵮U㷟iă l쵮��lă 㷟쵮
U�l�ă ș îr �U��l 㷟ălaăioll �l쵮lol �쵮 rUși쵮l쵮. D쵮 U㷟쵮�쵮r쵮U� ioli�l ș �lă�i�ll쵮 㷟쵮l�i쵮
îr U�쵮㷟i쵮 o�U�l쵮 �ol � �쵮�Ur쵮. A�l쵮�쵮� �olUaolUl쵮U �ălrțlol îr U�쵮㷟i 㷟쵮r㷟.

P쵮ril� �ă „au fost creați să fie domni peste împărăția din interiorul lor”� 쵮l쵮� 㷟�ri
îr��lU�Uț 㷟ă-ș 쵮x쵮l�i쵮 ��i쵮l쵮U U�io�orilol�l�� 쵮�iâr� ��㷟iăll쵮 îril쵮 �쵮㷟쵮. (E���Uț쵮�
�U�. 174)

P쵮ril� U 쵮�iU U�UlțU lo�ăioUl쵮lol ș U r㷟쵮�i쵮lol� r� 㷟쵮 �쵮l�i쵮 �ă㷟ilUl쵮U ș �or㷟���l
Ul�쵮ri쵮lol îr �U�쵮l쵮. El쵮� îș �oi U���쵮 �lo�lU �âr�Ul쵮 îr �U���㷟 ș o �oi �ă㷟ilU îr
��lU��ll쵮 �r �Uriră� 㷟�쵮�Ul �쵮㷟쵮�rUi쵮 �쵮ril� U�쵮U㷟iU. D�lU��ll쵮 �ol � �쵮㷟�h㷟쵮 �oUl
îr i���l ol쵮lol �쵮 �U㷟ă.

P��U �oUi쵮 � �o�Ur�Uiă lU �l쵮 �쵮 rUși쵮l쵮 㷟U� lU o�U� 㷟�쵮�Ul쵮 ș �or㷟��Uiă îr i���l
�쵮㷟쵮.

Cerealele, fructele, nucile şi legumele constituie dieta aleasă pentru noi de Creatorul nostru.
Aceste alimente, pregătite într-un mod cât se poate de simplu, sunt cele mai sănătoase şi
mai hrănitoare. Ele dau o tărie, o rezistenţă şi o vigoare a intelectului pe care o dietă mai
complexă şi mai stimulatoare nu le poate da. D�rU Vr�쵮�Ul쵮� �U�. 296

Serviciile medicale

Ol�쵮 �loal쵮�ă �쵮��Ulă il쵮a�쵮 lU�oliUiă �r�U �ril쵮 �쵮�U�o� 㷟U� 㷟��lU�쵮�h쵮iol�l�
�o�UțorUl. A㷟㷟i쵮riU �쵮��Ulă U �U���㷟�l� �U ilUiU 쵮l쵮��l 㷟U� �U l쵮�o�Ur�U ��iU lU
�쵮��� ���ă �U�.

Îr 㷟i�Uț �쵮 �l�쵮rță� 쵮l쵮��l �U � ilUr㷟�oliUi lU �쵮l �U U�lo�Ui 㷟�iUl ș �ălrț �ol �
r�ol�Uț.

Ș�oUlU �U � �oiUiă �� il�㷟ă �쵮 �l�-U��iol ș �쵮��U�쵮ri쵮 �쵮ril� U�쵮�ț�r ���Ul쵮. Ol�쵮
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�쵮��U�쵮ri쵮� �� 쵮x�쵮�țU �쵮lol �쵮ril� ilUiU�쵮ri쵮 �lor�쵮 ș U 㷟��l�쵮ri쵮lol Ul�쵮riUl쵮
�ol � U��㷟ă lU Iri쵮�liU㷟 îril-o ��r�ă 쵮i�h쵮iUiă �� r��쵮l쵮 쵮l쵮��l� ș �l쵮�Ui쵮
�쵮�U�o��l�. �U r쵮�o쵮� �oi � �쵮l�i쵮 U�쵮㷟i�U.

Transportul în oraș

Ș�oUlU U㷟��lă ilUr㷟�oli�l 쵮l쵮�lol �r 㷟U� 㷟�l쵮 olUș �쵮ril� ����ălăi�l (ol�Ur�Ui쵮 �쵮
ș�oUlă) ș �쵮�lU㷟Ul쵮U 㷟�l쵮 㷟U� �r㷟�l쵮 �U㷟ă �orilU 㷟��쵮 �쵮 250 l쵮 �쵮 Ur.
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12. CE SĂ ADUCI ȘI CE SĂ NU ADUCI �A INTEGRITAS
CE SĂ ADUCI �A INTEGRITAS

- �alU ș I�r�l �l쵮șir쵮� �ălț Ul쵮 S�li�l� Plo�쵮i�

- D�țorUl 쵮r�l쵮�-lo�âr/lo�âr-쵮r�l쵮�

- R쵮�h�i쵮 ș�olUl쵮� l��㷟U�

- Plo��㷟쵮 �쵮 �쵮ră �쵮l㷟orUlă

- Plo��㷟쵮 �쵮ril� 㷟�ălUl쵮U l��쵮lol

- Do�ă l쵮r�쵮l �쵮 �Ui� �쵮lră� 㷟U� �쵮 �ol�i/�loiă

- HUr쵮 �쵮 a㷟쵮l�ă� �쵮 ș�oUlă� �쵮 l��l�� �쵮 l쵮�l쵮쵮l쵮

- Îr�ălță�ri쵮 �쵮 a㷟쵮l�ă� �쵮 l��l�� �쵮 l쵮�l쵮쵮l쵮

- �Uri쵮lră� aUi쵮l

- P쵮l쵮lră �쵮 �loU쵮� ��al쵮lă� ���쵮 �쵮 �U����� ao�Ur�� �ăr�ș �쵮ril� l��l�

- PU��� �쵮 ri쵮lol ș �쵮 쵮xi쵮lol

- Si�l쵮 �쵮 U�ă l쵮�olo㷟al쵮

- Plo㷟oU�쵮� ��쵮lUș쵮

- C쵮U㷟 �쵮și쵮�iăiol

- CUl��lUiol șirț�� ș il�㷟ă �쵮 �쵮o�쵮il쵮 (�쵮ril� �lU㷟U U X-U)

- Ir㷟il��쵮ri쵮 ����Ul쵮 (o�țorUl)

- A�UlUi �쵮 �oio�lU�Ui (o�țorUl)
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CE SĂ NU ADUCI �A INTEGRITAS

Ex�쵮l쵮rțU U UlăiUi �ă Ur��i쵮 oa쵮�i쵮 㷟�ri �ă�răioUl쵮 ș �hUl �쵮l��loU㷟쵮 �쵮ril� 쵮l쵮�
�ril-�r �U���㷟 �l쵮șir. P쵮ril� 㷟��lUrțU ș a�rU �쵮㷟�ăș�lUl쵮 U �lo�쵮㷟�l� �쵮 쵮���Ul쵮� �ă
l��ă� 㷟ă r� U���쵮ț lU Iri쵮�liU㷟 �l�ăioUl쵮l쵮 oa쵮�i쵮:

- Al�쵮 Ula쵮� �hali�l� al�h쵮i쵮� l��ârăl ș Uli쵮 a�r�l �oi쵮rțUl �쵮r쵮lUioUl쵮 �쵮 �o�

- Plă�ioUl쵮� �li쵮� lU�UioUl쵮� l쵮șo�l� �Ușr �쵮 �ăl�Ui

- Călț� l쵮�㷟i쵮� �Ui쵮lUl쵮 U��o 㷟U� ��쵮o îr �쵮�U�ol� �� �lr��l쵮 �l쵮�쵮riUi쵮 îr
�al쵮 ș îr S�li�l Plo�쵮i�

- CUl��lUioUl쵮� iUal쵮i쵮� i쵮l쵮��oUl쵮� �o��l ��쵮o� ��3� ��4� 㷟�UliwUi�h 㷟U� Uli쵮
�㷟�o�i�쵮 쵮l쵮�ilor�쵮 �쵮 ��쵮li㷟�쵮ri

- Ar�Ul쵮 �쵮 �o��Ur쵮

- Călț �쵮 �o� 㷟U� ol�쵮 �o� �쵮 rolo�

- Oa쵮�i쵮 �Ul쵮 �䙠r 㷟r쵮 㷟U� �lr �il�Ul쵮U lol �orilU�r �lr��lol �lo�o�Ui쵮 �쵮 ş�oUlU
roU㷟ilă

- Plo��㷟쵮 �r �Ulr쵮� aă�i�l 쵮r쵮l��Uri쵮 㷟U� �o�쵮r�Ui쵮� Ul�ool� i�i�r� �lo��l� 㷟rU�k-
�l �� �r �o쵮��쵮ri �Ulol� l��Ui (�h�㷟-�l� ��l��l lU�rUi쵮 쵮i�.) 㷟U� ol�쵮 Uli Ul�쵮ri îr
�쵮�U�ol� �� �lr��l쵮 �쵮 㷟ărăiUi쵮 �r �al쵮 ș S�li�l Plo�쵮i�

- Tloir쵮iU 쵮l쵮�il�ă

���l�ll쵮 U�lUi쵮 �쵮 l㷟iU �쵮 �U 㷟�㷟 r� �oi � il�㷟쵮 쵮l쵮�lol r� �li쵮lol� îr �U�h쵮i쵮. DU�ă
�ol � �ă㷟i쵮 îr �o㷟쵮㷟U 쵮l쵮�lol� �쵮l쵮 �쵮 �U 㷟�㷟 �ol � �or�㷟�Ui쵮 �ălă U �U � l쵮i�lrUi쵮
쵮l쵮��l� 㷟U� �ălrțlol 㷟ă.
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13. A�TE REGU�I GENERA�E
F쵮i쵮l쵮 r� U� �o쵮 㷟ă �l�쵮 㷟�ăll쵮 îr �ă�r�l aă쵮țlol� Ul aă쵮ț r� U� �o쵮 㷟ă �l�쵮
㷟�ăll쵮 îr �ă�r�l �쵮i쵮lol� r� îr i���l Ur�l� ș�olUl� r� îr �l쵮l쵮 �쵮 �U�Ur�ă� �ălă
�쵮l�㷟�r쵮 �r �Uli쵮U �lo�쵮㷟ollol. N쵮l쵮㷟�쵮�iUl쵮U U�쵮㷟i쵮 l쵮��l �or㷟ii�쵮 �oi� �쵮
�㷟��iUl쵮 U 쵮x�Uil��lăl.

CU�쵮l쵮l쵮 il쵮a�쵮 㷟ă �or㷟ii�쵮 �r U�a쵮ri �lă��i �쵮ril� �쵮 �쵮 lo��쵮㷟� îr 쵮l쵮� UșU îr�âi
쵮l쵮� îș �oi U���쵮 �쵮 U�U㷟ă �쵮�olUț�r �Ul쵮 㷟ă îr�l���㷟쵮ț쵮�쵮 U�쵮㷟i 㷟�Uț�. A�쵮U㷟i쵮U
il쵮a�쵮 㷟ă �쵮 îr U�ol� �� �lr��l쵮 �l쵮șir쵮 �쵮 �Uță ș �� �lo�o�U ��쵮�l� Iri쵮�liU㷟. N�
�ol ��i쵮U � aăi�i쵮 ��쵮 㷟U� �al�l îr �쵮l쵮ț �ălă �쵮l�㷟�r쵮U �l쵮UlUală U �쵮�U�o��l�.

� 㷟쵮 l쵮�o�Ur�ă 쵮l쵮�lol 㷟ă r� îș U���ă lU l�쵮� �U ��li쵮 l��l�l �쵮�âi l쵮 쵮㷟i쵮 r쵮�쵮㷟Ul.
F쵮�Ul쵮 쵮l쵮� Ul쵮 lU �㷟�o�ț쵮 �r 㷟�Uț� l�iUi ș o a�ră 㷟쵮l쵮�ț쵮 U l��l�llol �쵮�ăl�U �U
�U�쵮 ș쵮�쵮l쵮U Ulăi�l �쵮 �ol쵮� �쵮 �U�쵮lă �lă��iă ș lrșiiă.

N� �ol ��i쵮U � �olo㷟i쵮 îr �U�쵮l쵮 U�UlUi쵮 쵮l쵮�ilo�U㷟r�쵮 ��� Ul � �lă�ioUl쵮 �쵮 �âr쵮�
���ioUl쵮 �� ��lo�r�쵮� �Ușr �쵮 �ăii� lU�UioUl쵮� l쵮șo�l.

Ca mod de apărare împotriva răului, preocuparea minţii cu ceea ce este bine valorează mai
mult decât toate barierele impuse de lege şi disciplină. E���U�쵮� �U�. 213
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