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Editorial

Nu memorați enciclopedii

Rebecca Bratu,
Jurnalist, masterand la
Columbia University of New York

Rădăcinile învăţăturii sunt amare, dar roadele ei sunt dulci. Proverbul ăsta prăfuit îmi
bântuie mintea în timp ce încerc să formulez un mesaj concis şi personal pentru eseul ce se
întinde înaintea-mi.
Cum am ajuns aici? Acum aproape şase ani terminam liceul, acum doi ani facultatea, iar
peste şase luni voi fi finalizat un masterat în jurnalism şi, implicit, vreo 17 ani de şcoală. Aoleu.
Părinţii mei ar spune, probabil, că am fost mereu o elevă silitoare de care nu s-au rugat
niciodată să îşi facă temele sau să se ducă la şcoală. Eu, însă, aş spune că una dintre cele mai
mari reuşite academice ale mele a fost să găsesc motivaţia de a continua să învăţ, dincolo de
momentele de disperare când am simţit că strădania mea e în zadar.
Din păcate, asta mi se întâmplă cel puţin o dată pe luna.
*

*

*

E aproape 7 şi deja sunt în întârziere. Deschid într-un final ochii pentru că alarma a
devenit asurzitoare. Trag draperiile şi privesc printr-o fereastră aburită de la etajul nouă teatrul
unei noi dimineţi gri în New York, presărată cu galbenul zecilor de taxiuri grăbite. Înjur încă o
noapte care m-a lăsat flămândă de somn şi o iau de la capăt. De ce? Pentru că încă nu simt că
ştiu mare lucru despre lume.
Sigur, creierul îmi e receptacul de informaţii, iar tot ce nu am putut reţine îmi stă la
dispoziţie în baze nesfârşite de date. Informaţia e accesibilă oricui, oricând. Este adesea
interesantă, valoroasă şi folositoare. Informaţia potrivită îţi poate salva viaţa. Dar informaţia nu
e învăţătură; nu e muzică; nu e poezie; nu e înţelepciune. Informaţia nu are suflet.
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Dacă a învăţa şi a acumula informaţii ar fi acelaşi lucru, acela care ar memora o
enciclopedie s-ar putea numi educat (Din păcate, sinonimia a memora - a învăţa a dominat şi,
poate, continuă să domine anumite aspecte ale învăţământului românesc, dar voi închide
paranteza asta pentru altă ocazie.) Educaţia nu se găseşte nici pe Google, dar nici neapărat în
şcoli şi universităţi. Învăţătura este un proces care nu îşi are nici începutul, nici sfârşitul la
şcoală. Priveşte învăţătura ca pe urcuşul greu pe un munte, o expediţie curajoasă şi de durată în
care şcoala îţi este un ghid cu experienţă. Te îndreaptă în direcţia corectă, dar nu poate să urce
în locul tău.
Cu timpul am învăţat că învăţătura este o obligaţie înainte să devină o pasiune. Ea
presupune multă muncă şi hărnicie, elemente care o fac greu de iubit, dar o dată ce descoperi
acel ceva de care nu poţi nicicum să te saturi, corvoada devine interes, curiozitate, ambiţie.
Mă îndoiesc că am scris vreo vorba de duh în cele de mai sus şi pentru asta îmi cer
iertare. Şi mai îmi cer iertare şi pentru că, deşi nu obişnuiesc să dau sfaturi, o să îţi dau totuşi
unul: citeşte! Cât mai mult, cât mai des şi de preferinţă cărţi. Cândva, o carte îţi va schimba
viaţa.
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Învăţătura între obligativitate şi pasiune
Andra Maier,
clasa a X-a A
Francesco Petrarca
„Nu mai simt altă
decât de a

spunea:
plăcere
învăţa”

Pornind de la ceea ce spunea Petrarca ne întrebăm la vârsta noastră –aşa să fie oare?
Pentru noi liceenii, a învăţa devine o pasiune doar cu timpul sau există deja de la vârstele mici.
Ceea ce spunea Petrarca este într-un fel sau altul adevărat, dar numai atunci când ajungi să
descoperi aceasta. Fiecare din noi ne îndreptăm spre o materie sau alta pornind de la
curiozitatea de a învăţa ceva nou şi câteodată spre surprinderea noastră totul devine o pasiune.
Da, poate la început se poate să facem ceea ce ţine de şcoală din obligativitate – să ne
ascundem în „aşa trebuie”, însă în timp fără dăruire şi plăcere totul devine plictisitor. Mă întreb
atunci ce face diferenţa între obligativitate şi pasiune şi ce este de fapt pasiunea pentru
învăţătură?
Ei bine, pasiunea înseamnă ceva special pentru fiecare în parte. Poate fi ceva în care
dorim să ne implicăm, poate fi ceva care ne face să trăim altfel, poate fi ceva care ne schimbă
viaţa şi o face mai frumoasă, sau poate e pur şi simplu un praf strălucitor care stă în sufletul
nostru şi o data aprins, nu mai poate fi stins. Aşa cumva, fără să ne dăm seama, la un moment
dat găsim acel ceva care aprinde focul pasiunii, transformându-ne viaţa într-o aventură a
cunoaşterii. Oricine ştie că nu poţi trăi cu adevărat şi nu te poţi dezvolta fără pasiuni, fără acel
ceva plăcut care înseninează orice zi, care face fiecare clipă să dureze o veşnicie. Învăţătura este
un fel de spaţiu de devenire a noastră şi nu numai ci şi un spaţiu de întâlnire – cu alţi oameni, cu
descoperirile lor, cu o altă viziune asupra lucrurilor. Spaţiul acesta al devenirii poate fi un loc
magic un loc al trecerii unei clipe alături de oameni de ştiinţă, de noţiuni noi, împreună cu
profesorii noştri, modelatori ai acestui spaţiu. Căutarea unui sens propriu în acest spaţiu este
ceva ce ne defineşte şi atunci cum altfel să vorbim despre această întâlnire decât cu pasiune –
pentru că de fapt vorbim despre noi înşine. Da, orice muncă a noastră poate fi plictisitoare sau
mai puţin atractivă la un moment dat, dar drumul în sine pare uşor numai dacă dorim fiecare
din noi să vedem aceasta.
Eşti pasionat de ceva atunci când faci acel lucru ore în şir pierzând complet noţiunea
timpului. Eşti pasionat atunci când eşti înconjurat de imaginaţie şi de dorinţa de cunoaştere,
atunci când te foloseşti de toate simţurile pentru a percepe cât mai bine ascunzişurile
informaţiei, învăţăturii; atunci când nu îţi poţi astâmpăra setea de cunoaştere într-un anumit
domeniu, când ai putea căuta, citi şi învăţa mereu şi mereu fără a te plictisi.
În opinia mea, în momentul în care simţi că locul tău nu mai e acolo şi nu mai faci cu
drag activitatea respectivă intervine obligativitatea. Nu îţi mai place, dar trebuie. Acest verb,
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aparent inofensiv creează obligativitatea unor lucruri din viaţa noastră şi e în general asociat cu
ceva ce nu ne place. Nu cred că prea mulţi dintre voi vă spuneţi în fiecare zi când e necesar să
faceţi ceva: „Trebuie să fac asta, îmi va folosi, chiar dacă nu îmi place!”. Puţină lume spune: „Nu
îmi place, dar trebuie!” Gândind pozitiv nu există „nu pot”, „nu ştiu”, „nu vreau”, „nu” şi
„niciodată” şi totuşi toate acestea sunt de multe ori asociate cu ideea de şcoală, de învăţătură.
Ce ne face să transformăm atâtea negaţii într-un lucru bun pentru noi? Ce-ar fi dacă lumea nu
ar mai privi şcoala sau învăţătura ca pe o obligativitate, ca pe ceva neplăcut? Cum ar fi să
transformăm învăţătura în ceva plăcut şi folositor pentru dezvoltarea noastră? Dar oare doar de
noi depinde?
Lucrurile ce nu ne plac pot fi transformate în ceva plăcut atâta timp cât înlocuim sau mai
bine zis transformăm „Nu îmi place, dar trebuie!” în „sunt pasionat de”. Acest lucru nu e uşor şi
de fapt este ca o relaţie între mai multe elemente – eu, curiozitatea mea, materia şi cel ce mi-o
transmite. Aşa că devine clar dintr-odată de e posibil să fim pasionaţi de unele materii şi de
altele nu – e acolo un amestec de cuvinte din care doar două depind de noi.
În învăţătură, graniţa dintre obligativitate şi pasiune pare a fi la kilometri depărtare, dar
de fapt e doar o aparentă distanţă. Pentru unii, şcoala înseamnă obligativitate, pentru alţii
pasiune, dar fiecare din noi e cel care alege una sau cealaltă.
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Sondaj de opinie

1. Definește învățătura în câteva cuvinte
Laurențiu Căpățînă XII C: Învăţătura este un proces complex care constă în asimilarea de
cunoștinţe din diferite domenii, de la cele reale până la cele umane. Aceasta stă la baza
formării culturii specific umane.
Grozescu Beniamin XII C: Învăţătura reprezintă, în concepţia mea, singura poartă reală
spre succes. Ea poate fi ușor comparată cu fundaţia unei case. Atunci când construim o
casă fundaţia este cea mai importantă parte deoarece pe ea se bazează toată
dezvoltarea ulterioară a casei. Învăţătura pentru un om reprezintă fundaţia care îi va
susţine atât dezvoltarea socială cât și profesională pe tot parcursul vieţii. Fără a învăţa,
un om este practic desfiinţat în ceea ce privește posibilitatea sa ulterioară de a se
dezvolta ca om.
Cismaș Anca X B: Învăţătura reprezintă şansa cea mai importantă a elevului pentru a-şi
extinde modul de a gândi, pentru a-şi întări inteligenţa şi totodată pentru a-şi deschide
noi orizonturi.
Unc Roxana X B: Învăţătura este cel mai important ghid din viaţa noastră. Este un lucru
de care nu ne putem lipsi. Omul care nu ştie ce este învăţătura nu ştie nici care este
sensul lui în viaţă, deoarece prin învăţătură putem să ne apreciem şi să ne alegem cel
mai bun drum în viaţă.
Ardelean Adelina X B: Învăţătura este strădania pe care o realizează fiecare persoană
cât trăieşte într-un procent mai mic sau mai mare.
Andra Maier X A: Pentru mine, învăţătura este ceva obligatoriu, dar întotdeauna
folositor. Este un lucru care nu poate fi înlocuit, iar dacă lipseşte sau dacă nu e
aprofundat nu poate fi un avantaj în viitorul nostru.
Mara Diș X A: Un drum lung al cunoaşterii, sau poate o expediţie fără sfârşit, căci omul
cât trăieşte învaţă mereu. Ea pare să fie o potecă pe care tocmai am făcut primii paşi,dar
odată cu trecerea timpului, când ne uităm în urmă, observăm cum acea potecă
anevoioasă şi cu multe obstacole, la început, s-a transformat într-o adevărată
autostradă a cunoştinţelor.
Yasmina Laza X A: Ceea ce îţi trece prima dată prin minte când auzi cuvântul învăţătură
este acumularea unor cunoştinţe mai mult sau mai puţin utile. Dar învăţătura văzută în
profunzimea ei este o artă, un dar pe care ţi-l faci tu însuţi. învăţătura este ceea ce îţi
deschide porţile spre o altă lume, o lume a evoluţiei, un loc în care totul poate fi
îmbunătăţit, dar pentru a putea păşi în această lume ai nevoie de o anumită curiozitate,
o anumită plăcere de a învăţa ceva nou în fiecare zi.
Dar învăţătura nu este legată doar de şcoală şi studiu, ea este legată şi de viaţa noastră
de zi cu zi.
O învăţătură care poate fi extrasă din experienţa muncii de zi cu zi, şi mai ales din ceea
ce simţim în adâncul sufletului nostru.
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Aşa cum ne spunea şi Demostene Andronescu: „învăţătura e onoarea, și nu bogăţia care
este trecătoare. Ea este frumuseţea cea mai aleasă a omului, ea dă glorie şi bucurie.
învăţătura e o perlă, o avere mare pe care rudele nu o pot împărţi între ele, nici hoţii
fura şi care nu se împuţinează prin dăruire.”

2. Definește talentul (pasiunea) în câteva cuvinte
Laurențiu Căpățînă XII C: Talentul unei persoane este o calitate cu totul deosebită
îndreptată spre un anumit domeniu, care conferă posesorului ei o capacitate de
asimilare mai mare. Acesta se manifestă diferit la fiecare persoană.
Grozescu Beniamin XII C: Pasiunea este o trăsătură a unui om care îl face să aprecieze și
să încerce să aprofundeze anumite lucruri de care este atras. În același timp, pasiunea
are rolul de a ne identifica în societate. Altfel spus oamenii se aseamănă sau se
deosebesc și prin pasiunile pe care le au. În acest mod se formează grupuri de prieteni
care au interese comune în cercetarea și aprofundarea anumitor domenii.
Cismaș Anca X B: Pasiunea reprezintă hrana sufletului nostrum şi momentul nostru de
delectare.
Unc Roxana X B: Pasiunea este un dar unic dat de la Dumnezeu, este o aură a existenţei
noastre. Fiecare om are un talent, adică fiecare om are baza pe care va construi propriul
său destin.
Ardelean Adelina X B: Talentul reprezintă o aptitudine specială, pe care o are fiecare
dintre noi, într-un anumit domeniu.
Andra Maier X A: Pentru mine, pasiunea este un lucru plăcut, este momentul în care
zâmbesc, fericită că fac ceea ce îmi place. Pasiune este atunci când pierzi noţiunea
timpului, atunci când nu îţi poţi stăpâni setea de a face acel ceva care îţi face ziua mai
bună, mai frumoasă.
Mara Diș X A: Fiecare fiinţă are un har. Aşa cum albinele au harul de a face miere, la fel
şi oamenii au diferite înclinaţii. Talentul este acela care îşi arată existenţa odată cu
acumularea unor minime noţiuni, dar ca omul să poată sa-ţi însuşească aceste noi

Decembrie 2010

Revistă de opinie și atitudine a elevilor

numărul 10

10

Laboremus

cunoştinţe, trebuie să existe plăcerea, pasiunea pentru a învăţa. Talentul şi pasiunea
coexistă, fiind două trăsături complementare: nu pot exista una fără cealaltă.
Yasmina Laza X A: Talentul este ceva cu care te naşti, un dar de la Dumnezeu, un dar pe
care nu îl poţi înfrâna decât prin ignoranţă, dar pe care îl poţi dezvolta, pe care poţi să-l
duci la cel mai înalt nivel. Talentul îţi dă putere să înfrunţi lumea, să îţi conturezi
personalitatea, să fii unic prin ceva, să poţi pătrunde în inimile celor întristaţi şi să le
oferi o rază de lumină şi un zâmbet cald.
Talentul este ceva ce nu poţi descrie în cuvinte, poţi doar să-l simţi, să-l vezi cu ochii
sufletului. Nu poţi fura talentul cuiva sau înăbuși puterea lui de a se exprima.
Pasiunea este lucrul pe care eşti dornic să-l faci chiar şi atunci când eşti obosit sau trist.
Pasiunea te învaţă că poţi să îţi depăşeşti condiţia, că poţi face ceva ce nimeni nu îţi
poate interzice. Pasiunea este puterea din interiorul tău care îţi ghidează paşii şi te ajută
să vezi dincolo de masca pe care tot ce este în jurul nostru o poartă.

3. Care este motivația ta în a învăța
Laurențiu Căpățînă XII C: Motivaţia de a învăţa este un aspect ce diferă de la o
persoană la alta. Pentru mine ea se bazează pe posibilitatea de a asimila cunoștinţe din
diferite domenii care ulterior se pot dovedi folositoare sau pur si simplu care iţi dau o
oarecare satisfacţie referitoare la propriile reușite.
Grozescu Beniamin XII C: Motivaţia unui om este un lucru ce poate fi legat într-o
oarecare măsură de personalitatea sa și de ceea ce își dorește să realizeze în viaţă.
Astfel, un om fără dorinţe puternice în ceea ce privește realizările sale viitoare se
mobilizează foarte greu. Personal pot spune că ceea ce mă motivează în primul rând să
învăţ este faptul că învăţătura este o punte spre o carieră reușită. Gândindu-mă la
viitorul meu consider că doar învăţând îmi voi putea îndeplini toate visurile. Reușita în
viaţă este cea mai puternică motivaţie în a învăţa.
Cismaș Anca X B: Gândindu-mă că am şansa să devin cineva în viaţă sunt mai motivată
să învăţ.
Unc Roxana X B: Motivaţia mea în a învăţa este realizarea mea în viaţă. Învăţ pentru a
obţine ceea ce vreau.
Ardelean Adelina X B: Motivaţia mea în a învăţa este speranţa că voi ajunge să fac ceea
ce îmi place, la nivelul dorit.
Andra Maier X A: Ceea ce mă motivează să învăţ stă sub semnul unui singur cuvânt:
viitorul. Nu există, cred un factor mai motivant decât acesta. La ritmul nebun în care se
derulează filmul vieţii, clipa efemeră nu mai contează, iar trecutul este ceva consumat...
Astfel, ne rămâne viitorul. Acesta este lucrul spre care tindem, la care visăm zi de zi, pe
care vrem să-l simţim, să-l ştim şi care ne motivează în acţiunile din viaţa de zi cu zi.
Pentru mine, viitorul reprezintă ancora de care mă prind pentru a nu fi dusă de valurile
tentaţiei; viitorul face învăţătura mai uşoară, mă face să încerc continuu să-mi încerc
limitele, sa tind spre mai mult.
Mara Diș X A: Omul cât trăieşte, se perfecţionează. La fel ca puiul unei păsări care este
nerăbdător să înveţe să zboare, la fel suntem şi noi, oamenii, nerăbdători să purcedem
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pe drumul cunoaşterii. Puiul este dornic de a învăţa, dar vrea să stocheze informaţiile
pentru tot restul vieţii, nu doar pentru prima săptămână de zbor. La fel ca şi el, şi eu îmi
doresc să învăţ pentru toată viaţa, nu doar pentru nota scrisă în catalog. Vreau să învăţ
pentru mine, pentru a şti mai mult.
Yasmina Laza X A: Când vrei să faci cu adevărat ceva găseşti motivaţia necesară în tot
ceea ce te înconjoară.
Eu personal învăţ pentru că îmi place să urc mereu cu o treapta pe scara cunoștinţelor.
Sunt dăţi când nu am chef să fac nimic si atunci pentru a învăţa mă gândesc la oamenii
care sunt în jurul meu, care mereu mi-au fost alături m-au sfătuit şi susţinut în toate
deciziile mele. Ce poate fii o motivaţie mai bună decât zâmbetele celor dragi când le spui
că ai reuşit să faci ceva. învăţ pentru că sunt conştientă că prin învăţătură primesc
cunoştinţe noi, puterea de a depăşi încercările vieţii si totodată învăţătura îmi oferă
eleganţă, stil si supleţe.

4. Ce deosebire este între cel care învață și cel care învață din
pasiune
Laurențiu Căpățînă XII C: Diferenţa dintre cele două categorii este evidentă în special pe
parcursul procesului de învăţare. Cel care are o oarecare pasiune pentru cea ce face
asimilează mai ușor cunoștinţele, randamentul procesului de învăţare crescând
considerabil.
Grozescu Beniamin XII C: În primul rând un om care învaţă doar pentru că este
constrâns să o facă are un randament foarte scăzut. Rezultatele atunci când învăţăm,
fiind forţaţi de împrejurări, sunt cu siguranţă slabe. Pe de altă parte pasiunea și învăţatul
din pasiune având o motivaţie potrivită aduce în primul rând rezultate foarte bune la
scoală și în același timp asigură asimilarea informaţiilor și ulterior a cunoștinţelor pe o
durată mult mai lungă de timp.
Cismaș Anca X B: Cel care pur şi simplu învaţă, la un moment dat se simte obosit, însă
cel care învaţă din pasiune nu se satură niciodată de învăţat.
Unc Roxana X B: Cel care învaţă din pasiune are mult mai multe de câştigat decât cel
care învaţă, deoarece învăţând din pasiune totul ni se pare mai interesant, încercăm să
obţinem cât mai multe informaţii despre ceea ce am ales să fie pasiunea noastră.
Ardelean Adelina X B: Cel care învaţă, învaţă cu un scop, pentru a realiza ceva şi pentru
asta îşi dă tot interesul, iar cel care învaţă din pasiune, învaţă fiindcă asta îi place şi
desigur că va reţine mult mai uşor decât cel care învaţă, dar ambii trebuie apreciaţi
pentru că învaţă şi îşi dau interes.
Andra Maier X A: Eu consider că, graniţa dintre a învăţa şi a învăţa din pasiune este una
foarte greu de definit, deoarece fiecare percepe învăţatul într-un alt mod. Pentru mine,
a învăţa din pasiune înseamnă a fi talentat, a face ceva ce îţi place, a dezlega tainele
materiei fără nici cea mai mică problema, iar a învăţa pur şi simplu înseamnă
obligativitate şi câteodată chiar neplăcere. Învăţatul nu poate fi totdeauna ceva plăcut,
poate doar să fie transformat în ceva agreabil, însă totul depinde de tine şi de nimeni
altcineva. Învăţatul din pasiune este mult mai uşor decât învăţatul obligatoriu, însă eu
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cred că ambele se pot metamorfoza în ceva „îmbietor”. Astfel felul în care le percepem
depinde în totalitate de noi şi de perspectiva din care privim lucrurile; fără a lăsa
greutăţile să ne doboare.
Mara Diș X A: Cel care învaţă din pasiune are un mare avantaj faţă de cel care învaţă din
obligaţie: este capabil să înţeleagă, să-şi însuşească noţiunile mult mai uşor şi mai
repede decât celălalt. Fiecare dintre noi avem o pasiune, la fel cum fiecare dintre noi
avem lucruri cărora le spunem „DA” pentru că suntem conştienţi de faptul că trebuie să
le facem. Dar cel care este trup şi suflet pentru un lucru, îl face nu pentru că „TREBUIE”,
ci pentru că „VREA”, ceea ce e un mare avantaj. El reușește astfel să gestioneze mult mai
bine situaţii neprevăzute faţă de cel care face pentru că „TREBUIE” să facă un anumit
lucru.
Yasmina Laza X A: Cea mai mare diferenţă dintre a învăţa şi a învăţa din pasiune este
libertatea pe care o ai atunci când înveţi din pasiune.
Nu poţi doar să înveţi. Pentru a învăţa cu adevărat un lucru trebuie să pui un gram de
pasiune şi un stop de suflet. Să înveţi doar pentru că cineva îţi cere asta este o pierdere
de timp pentru că nu reţii nimic.
A învăţa din plăcere este puterea de a avea dreptul la replică, de a cunoaşte mai mult,
de a-i ajuta pe alţi. Mi se pare greu şi poate chiar lipsit de sens să încerci să cuprinzi in
câteva cuvinte o diferenţă aşa de mare ca cea dintre omul care doar învaţă şi cel care
învaţă din pasiune.
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DIALOGURI (NE)CONVENȚIONALE
Meseria de dascăl – pasiune vs. vocație
Interviuri cu profesori ai școlii

Profesor Sofia Biriș
Când ați hotărât să deveniți dascăl şi ce v-a determinat sa faceți această opțiune?
Când am citit chestionarul, mi-am zis: „Nu cred că voi răspunde la întrebări”… chiar
prima întrebare mă punea în încurcătură, pentru că nu voiam să mint. N-am vrut să fiu
dascăl!!!! A fost un concurs de împrejurări, am ajuns profesoară prin „celebrele”
repartiţii comuniste. După 4 ani petrecuţi într-un Grup şcolar „mamut” cu clase paralele
de la A, B... până la M, am plecat… Am devenit fizician într-un laborator. Dar (s-ar zice că
sunt o persoană mereu nemulţumită) în laborator, făceam mereu aceleaşi măsurători,
eram înconjurată de lucruri fără viaţă, era… prea multă linişte. Şi m-a apucat aşa… un
dor de şcoală.
Vocația de dascăl implică multe sacrificii; satisfacțiile au fost pe măsura acestora?
Grea întrebare şi asta… Adică nu am nimic cu întrebarea, ci cu faptul că la noi în România
mereu se sugerează ideea că vocaţia de dascăl trebuie să implice sacrificii. Profesia de
dascăl este una dintre profesiile fără de care nicio societate nu poate progresa. Ar fi
cazul ca societatea românească să nu pretindă mereu dascălilor să se sacrifice.
Schimbarea societăţii trebuie să înceapă prin a respecta EDUCAȚIA şi pe cei care educă.
Iar despre satisfacţiile mele ca dascăl? Una, ar fi aceea că fiind mereu în preajma
copiilor, te bucuri mereu de candoarea lor şi poţi rămâne mereu tânără. Şi alta, ar fi că
sunt profesoară la acest prestigios colegiu unde elevii sunt motivaţi şi mulţi dintre ei
răspund aşteptărilor noastre. Vizitele foştilor elevi la şcoală, chiar dacă vin de peste mări
şi ţări şi stau în România câteva zile, ne fac o mare bucurie.
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Care a fost cel mai greu moment din viața dumneavoastră de profesor?
Îmi iau libertatea de a nu răspunde la această întrebare, pentru că nu vreau să-mi
amintesc de momentele grele. Au fost multe, dar mi-am impus să le uit, să iert şi să
merg mai departe.
Care a fost cel mai fericit moment?
Din nou nu ştiu ce să aleg - Poate întâlnirea după 10 ani cu prima mea promoţie de
absolvenţi, când am aflat că unul dintre foştii elevi devenise primul absolvent al unei
universităţi, din satul lui. Dar, cu siguranţă, m-am bucurat nespus atunci când am aflat că
Vlad Ghiţă a luat în Brazilia medalia de bronz la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe
pentru Juniori. A fost ceva uimitor şi nesperat, dată fiind vârsta „concurentului” şi lipsa
mea de experienţă pentru un concurs de asemenea nivel. Medalia de argint cucerită
anul următor, în Taiwan, mi-a părut cel mai firesc lucru…
Ce ați schimba în munca dumneavoastră de dascăl dacă ar fi să o luați de la început?
Fizicienii ştiu că timpul este ireversibil. Nu te poţi scălda de două ori în aceeaşi apă – mai
spunea un filosof antic (sau o fi fost si acela fizician?). Nu poţi relua nimic fără să schimbi
„datele” problemei. Oamenii şi vremile se schimbă… Nu poţi fi dascăl dacă nu înveţi tot
timpul. Ca să fii dascăl bun, trebuie să fii, în primul rând, tu însuţi, un elev conştiincios.

Profesor Cristina Miltaller
Când ați hotărât să deveniți dascăl si ce v-a determinat să faceți această opțiune?
Am avut o profesoară de istorie la Școala Generala Nr. 1 din Arad care mi-a fost model.
La îndemnul „intelectual” al ei am hotărât într-o noapte (fiind elevă în clasa a VIII-a)
visând la rosturile mele în viaţă, să devin profesoară. Încă de pe atunci am hotărât să
aduc schimbări în maniera de predare – învăţare din școala românească, fiind
nemulţumită de rigiditatea și dogmatismul existent în școli.
Vocația de dascăl implică multe sacrificii; satisfacțiile au fost pe măsura acestora?
La sfârșit de carieră didactică poţi să privești înapoi. Vocaţia de dascăl presupune și
foarte multe succese, performanţe, formarea de tinere suflete, bucurii. Ai avut sute,
poate mii de copii pe care i-ai format, educat, înnobilat, sau poate ţi i-ai făcut dușmani.
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Cine știe? Mi-a plăcut meseria. Am avut multe iluzii, dar și o grămadă de deziluzii,
sacrificii. Este o profesie care presupune multă muncă intelectuală și sacrificii în
detrimentul vieţii private. Nu regret nimic!
Care a fost cel mai greu moment din viața dumneavoastră de profesor?
În perioada de dinainte de 1989 nu-ti puteau da examenele de gradaţii profesionale la
timp daca nu erau locuri și nu te recomandă P.C.R.-ul. Eu am fost oprită 1 an de la
dreptul de a-mi da examenul de profesor gradul II fiindcă judeţul Arad avea doar un loc
și altcineva a fost propus pentru acel loc de către conducerea comunistă a I.S.J. Arad.
Care a fost cel mai fericit moment din viața dumneavoastră de profesor?
Nu am avut o zi anume de fericire. Au fost momente și zile în care am fost fericită
văzând cât de frumos s-au dezvoltat și maturizat anumite clase de elevi.
Ce ați schimba în munca dumneavoastră de dascăl dacă ar fi să o luați de la început?
Acum e târziu pentru schimbare. Tot timpul am căutat însă să modific ceva, să aduc ceva
nou (fără să imit pe vreun coleg profesor) în gândirea mea didactică și educaţională.
În școala de azi trebuie să fii capabil de schimbare tot timpul. Copiii sunt din ce în ce mai
complicaţi și lipsiţi de motivaţie intelectuală; dacă nu găsești soluţii noi, atractive, ești
pierdut...!

Profesor Emilia Neamțu
Când ați hotărât să deveniți dascăl si ce v-a determinat să faceți această opțiune?
Nu ştiu exact. Copil fiind, îmi plăcea să citesc, dar mă visam actriţă. Nu pierdeam
niciodată emisiunea, „Teatru radiofonic”, pe care o ascultam în fiecare marţi, la un
aparat rudimentar. Apoi, la liceu, mă vedeam doctoriţă. Am învăţat anatomia, dar când
m-am apucat de manualul de fizică (pe atunci, la medicină, se dădea examen din
anatomie, chimie şi fizică), m-am întors la prima mea dragoste, literatura. În orice caz, în
clasa a XI-a, ştiam că vreau să dau la Litere, pe atunci Filologia. A fost o mare provocare.
Concuram pe 30 de locuri, iar candidaţi au fost vreo 400. Acum, că tot m-aţi întrebat, îmi
dau seama că în meseria pe care o fac de peste 30 de ani le-am topit pe toate trei:
trăirea actorului, spiritul analitic al medicului şi răbdarea profesorului.
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Vocația de dascăl implică multe sacrificii; satisfacțiile au fost pe măsura acestora?
Sacrificii mi se pare mult spus. Cred mai degrabă că este vorba de dăruire. Da, am avut
multe satisfacţii. Nu le pot enumera, mi se pare indecent să vorbesc eu despre ele, dar
am să vă spun care a fost ultima. Săptămâna trecută, am urcat într-un taxi şi am fost
salutată cu un amestec de respect și de cordialitate de către şofer. Privindu-l atent pe
domnul respectabil de la volan, am recunoscut trăsăturile unui adolescent pe care l-am
avut elev la Liceul Chimic. Atunci mi-a spus că i-a plăcut cum am predat ,,Mistreţul cu
colţi de argint”, de Ştefan Augustin Doinaş. Viaţa n-a fost prea generoasă cu el, dar îşi
păstrase intact fondul sufletesc. Şi învăţase, intuitiv, ceea ce noi, oamenii, uităm adesea:
,,exerciţiul de admiraţie”: admiraţia pentru poet şi, implicit, pentru profesoara lui.
Care a fost cel mai greu moment din viața dumneavoastră de profesor?
Au fost multe momente grele. Mi-aduc aminte că la o inspecţie, înainte de 1989, un
politruc din judeţul Braşov (era directorul şcolii la care predam în primii ani), m-a umilit
până la desfiinţare pentru ,,vinovăţia” de a nu fi introdus în actul de predare
Documentele de Partid şi de Stat. Precizez că m-a asistat la lecţia ,,Domnu Trandafir”, de
Mihail Sadoveanu. Atunci s-a frânt ceva în mine, mi se părea că n-o să pot supravieţui
într-un sistem absurd. După ce am plecat de acolo, am întâlnit oameni generoşi care mau făcut să înţeleg că sunt pe drumul meu şi că n-am făcut o alegere arbitrară.
Care a fost cel mai fericit moment din viața dumneavoastră de profesor?
Fericirea este o stare de graţie, pe care nu o trăieşti de multe ori în viaţă. Am fost fericită
când am fost îndrăgostită şi când am devenit mamă. În meserie am avut şi continui să
am bucurii. Mi se pare că Dumnezeu mi-a făcut un mare dar, acela de a-mi fi drag să mă
întâlnesc cu elevii mei.
Ce ați schimba în munca dumneavoastră de dascăl dacă ar fi să o luați de la început?
Am să vă răspund indirect: mi-ar fi plăcut să fiu profesoară pe vremea lui Spiru Haret. Şi
atunci, schimbările despre care vorbiţi le-aş fi făcut cu o foarte mare plăcere.
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Pasiunea pentru învățătură – un drum marcat cu sacrificii
Interviuri cu elevi olimpici – actuali și foști

Sabrina Ghip, clasa a X-a A
Mă numesc Sabrina Ghip, sunt elevă in clasa a X-a A a Colegiului Naţional „Moise
Nicoară” şi anul trecut şcolar am obţinut medalia de bronz la „Olimpiada Naţională de
Matematică”.
Când ați descoperit pentru prima dată faptul că aveți un talent deosebit într-un
anumit domeniu?
Încă din primele clase ale ciclului primar am foarte atrasă de matematică, însă nu
consideram acest lucru un talent. Faptul că matematica reprezintă mult mai mult pentru
mine și că îmi este foarte ușor să înţeleg și lucruri mai grele, nu doar cele care intrau în
programa pentru scoală, am descoperit în clasa a VIII-a.
Care a fost primul succes remarcabil?
În clasa a VIII-a, am participat la faza locală a Olimpiadei de Matematică, fără a mă gândi
măcar că poate o să reușesc să ajung la faza judeţeană. Chiar dacă am reușit să trec de
aceasta etapă niciodată nu mi-a trecut prin minte că există posibilitatea de-a mă califica
în lotul pentru faza naţională. Am participat la faza judeţeană doar din dorinţa de a face
ceea ce îmi plăcea. Pentru mine acesta a fost primul meu succes care este și cel mai
remarcabil.
Anul trecut am continuat să mă pregătesc pentru olimpiadă și am obţinut medalia de
bronz la Olimpiada Naţională de Matematică, acest premiu fiind cel mai remarcabil.
Cine au fost cei care de-a lungul timpului v-au motivat, v-au încurajat şi v-au inspirat în
a vă urma această pasiune?
Profesorul care mi-a fost aproape și m-a îndemnat să particip la olimpiade a fost
diriginta mea, doamna profesor Daciana Moraru, profesoară de matematică. M-a
remarcat din primele săptămâni de școală astfel încât am început să mă pregătesc sub
îndrumarea acesteia, și mi-a fost mereu alături și după terminarea gimnaziului.
Venind în acest liceu, persoana care mă încurajează mereu este doamna profesor
Octavia Potocean, care întotdeauna mă învaţă cu drag.
Pe lângă aceste două persoane, cărora le mulţumesc foarte mult, o altă persoana care
m-a susţinut mereu în tot ceea ce mi-am dorit a fost mama mea, care m-a încurajat la
fiecare concurs la care am participat.
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Ce înseamnă de fapt pregătirea pentru o olimpiadă?
Pentru mine pregătirea pentru olimpiadă reprezintă în primul rând dorinţa de a
cunoaște lucruri noi, urmându-mi astfel pasiunea pentru matematică.
Când nu învățați pentru concursuri şi olimpiade, în ce altfel de activități vă place să vă
investiți timpul?
În timpul liber iau parte la diferite acţiuni de voluntariat, dar acest timp îl împart și cu
familia sau prietenii.
Ați putea oferi cititorilor revistei Laboremus o rețetă personală a succesului?
Nu cred că ar exista o astfel de reţetă pentru că un astfel de succes implică în primul
rând pasiunea în acel domeniu iar munca și perseverenţa necesară vor veni odată cu
această pasiune.

Andreea-Adriana Neamţu, clasa a X-a A
Când ați descoperit pentru prima dată că aveți un talent deosebit într-un anumit
domeniu?
Nu cred că un talent se descoperă într-un anumit moment. Talentul, pentru a fi cu
adevărat un talent, trebuie sa fie mai întâi confirmat de alţii, nu constatat de posesorul
său, ceea ce in general ia un pic mai mult timp. Tot ceea ce pot să spun, e că am
descoperit pasiunea pentru materiile reale, ştiinţele exacte încă din şcoala primară, când
cifrele mi se păreau mult mai interesante decât literele.
Care a fost primul succes remarcabil?
În mod clar, olimpiada locală de matematică din clasa a 5a a fost primul meu succes.
Deşi cu timpul standardele au crescut şi succesul se măsoară după criterii din ce în ce
mai stricte, pe atunci, acel succes a fost unul remarcabil.
Cine au fost cei care de-a lungul timpului v-au motivat, v-au încurajat şi v-au inspirat în
a vă urma această pasiune?
Probabil sunt puţini părinţi care nu şi-ar motiva, încuraja şi inspira copiii în a-şi urma
pasiunile, aşa că implicarea lor nu intră niciun moment sub semnul întrebării. Cu toate
acestea, părinţii nu ar fi fost, probabil, suficient. Am fost norocoasă să am alături
profesori excepţionali ai Colegiului Naţional „Moise Nicoară”, cum sunt d-nele profesor
Octavia Potocean, Simona Arsenov, Cristina Crişan şi Mariana Fotescu. A fost totuşi un
moment foarte important, când cea mai puternică motivaţie, inspiraţie şi încurajare am
primit-o de la 2 colegi, Diana şi Vlad, care m-au făcut să realizez prin prisma rezultatelor
lor că se poate şi că merită să mă străduiesc pentru a da tot ce pot la Olimpiada de
Ştiinţe pentru Juniori.
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Ce înseamnă de fapt pregătirea pentru olimpiadă?
Pregătirea pentru olimpiadă înseamnă ceva mai puţin timp liber, lucru care însă nu este
atât de groaznic precum pare. Fiind o pasiune, cele câteva ore de pregătire sunt chiar
plăcute, distractive. Partea cea mai frumoasă este însă rezultatul pregătirii.
Când nu învățați pentru concursuri şi olimpiade, în ce alte activități vă place să vă
investiți timpul?
În timpul liber, ceea ce nu înseamnă doar atunci când nu învăţ pentru olimpiade şi
concursuri, ci şi când nu iau parte la vreo activitate obligatorie, ascult muzică, merg la
cumpărături (deși prefer termenul de shopping), mă întâlnesc cu prietenii, întorc pe faţă
şi pe dos spaţiul virtual, mă uit la televizor şi în ultima vreme citesc. Timpul liber îl petrec
asemenea oricărui altuia de vârsta mea.
Ați putea oferi cititorilor revistei Laboremus o rețetă personală a succesului?
De ce aş face asta? Am deja suficienți concurenți.
O reţetă personală sunt sigură că nu aş putea oferi. Eu însămi folosesc reţetele altora
mult mai deștepţi decât mine. Ceea ce obişnuiau Thomas Edison şi Albert Einstein să
spună mi-a oferit însă o reţetă „Succesul este 99% transpiraţie şi doar 1% inspiraţie”,
respectiv „Dacă A înseamnă succesul, formula este A=X+Y+Z, unde X este munca, Y este
joaca şi Z este „ţine-ţi gura”.

Oraş Mădălin-Nicolae, clasa a X-a A
Când ați descoperit pentru prima dată faptul că aveți un talent deosebit într-un
anumit domeniu?
Eu mi-am descoperit talentul la chimie în clasa a 7-a. Mă aflam în laboratorul şcolii,
încercând să realizez primul meu experiment. La început mâna îmi tremura foarte tare,
dar după turnarea primei picături de substanţă, totul s-a schimbat. Am trăit un
sentiment nou, fiind convins că mi-am descoperit talentul.
Care a fost primul succes remarcabil?
Primul succes remarcabil a fost în clasa a 7-a, la primul meu concurs de chimie. Acolo miam evaluat toate cunoştinţele în chimie, reuşind să primesc o menţiune şi să mă clasez
al 15-lea chimist din ţară.
Cine au fost cei care de-a lungul timpului v-au motivat, v-au încurajat şi v-au inspirat în
a vă urma această pasiune?
Prima persoană care a ştiut cum să mă motiveze şi să mă încurajeze a fost doamna
profesoară de chimie, Liliana Lupşa. Deşi la început, unele subiecte mi se păreau mai
complicate şi aveam impresia că nu voi putea evolua,cu ajutorul dumneaei am reuşit să
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trec peste emoţii reuşind să le reduc prin muncă. Al doilea sprijin moral a fost oferit de
familia mea, care a încercat să mă ajute, susţinându-mă în anumite clipe.
Ce înseamnă de fapt pregătirea pentru o olimpiadă?
Eu consider că pregătirea la o olimpiadă constă în depunerea unui efort în plus timpului
de învăţat. Pornind de la motto-ul ,,Doar prin muncă se pot obţine rezultate”, pregătirea
reprezintă singura metodă prin care un participant la olimpiadă poate câştiga un premiu.
Când nu învățați pentru concursuri şi olimpiade, în ce altfel de activități vă place să vă
investiți timpul?
Chiar dacă învăţatul îmi ocupă mult timp, consider că practicarea unui sport este cel mai
bun lucru pe care o persoană îl poate face în timpul liber. Dacă mă simt foarte obosit
pentru a face mişcare, prefer să merg la un film sau să privesc la televizor.
Ați putea oferi cititorilor revistei ,,Laboremus” o rețetă personală a succesului?
După părerea mea, fiecare persoană are propriul stil de a învăţa sau de a se pregăti
pentru o lucrare de control sau pentru un concurs. Reţeta succesului este găsirea unei
metode de a învăţa cu plăcere, fără a fi stresat.

Aelius Pop, clasa a X-a A
Când ați descoperit pentru prima dată faptul că aveți un talent deosebit într-un
anumit domeniu?
Prima dată când am realizat că am un talent deosebit într-un anumit domeniu a fost în
şcoala primară. Îmi plăcea mult matematica si mă descurcam foarte bine la clasă. Primul
concurs de matematică la care am participat a fost Cangurul, unde în clasa a patra am
câştigat un loc în tabăra de la Poiana Pinului, Buzău, şi de atunci am mers în fiecare an în
câte o excursie cu acest concurs, ultima fiind la Rimini în Italia.
Care a fost primul succes remarcabil?
Primul meu succes remarcabil a fost Olimpiada Naţională de Matematică 2009 unde am
obţinut menţiune şi medalie de argint. Mai participasem la etapa naţională a olimpiadei
de matematică în clasa a şasea, dar nu am reuşit să mă clasez pe o poziţie fruntaşă aşa
că de data aceasta eram hotărât să valorific orele de muncă investite în pregătirea mea
pentru olimpiadă, atât de mine, cât şi de doamna profesor Octavia Potocean căreia îi
datorez succesul meu.
Cine au fost cei care de-a lungul timpului v-au motivat, v-au încurajat şi v-au inspirat în
a vă urma această pasiune?
De-a lungul timpului am fost motivat şi susţinut de familia mea şi de profesorii mei. Ei
au avut întotdeauna încredere în aptitudinile mele, m-au încurajat să particip la
concursuri şi să accept provocările.
Ce înseamnă de fapt pregătirea pentru olimpiadă?
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Pregătirea pentru olimpiadă înseamnă foarte mult timp investit în muncă. Dacă vrei să
reuşeşti trebuie să faci zilnic exerciţii până devii competitiv.
Când nu învățați pentru concursuri şi olimpiade, în ce altfel de activități vă place să vă
investiți timpul?
Îmi ocup timpul cu activităţi plăcute, dar interesante. Sunt mereu deschis către lucruri
noi, iar în timpul liber joc baschet sau ies cu prietenii.
Le-ați putea oferi cititorilor revistei Laboremus o rețetă personală a succesului?
Sfatul meu este să faci ceea ce iţi place cu adevărat. Este mai uşor să înveţi sau să reţii
ceva care te pasionează şi care te interesează, decât să practici o activitate care nu iţi
oferă nicio satisfacţie şi nu te simţi împlinit. De asemenea, este mult mai uşor să fii atent
la ceea ce îţi explică profesorul atunci când predă, decât să înveţi de unul singur. Este
adevărat că manualele conţin informaţia, dar profesorii sunt cei, care ştiu cum să o
distribuie astfel încât elevul să asimileze cât mai eficient.
Dacă aveţi o nelămurire, nu ezitaţi să întrebaţi, chiar dacă este un lucru banal, mai bine
să recunoşti că nu ştii şi să fii lămurit decât să eziţi şi să ajungi într-o situaţie unde acea
informaţie ţi-ar fi fost utilă.

Andreea Oana Rus, clasa a X-a A
Mă numesc Andreea Oana Rus, sunt elevă în clasa a X-a A la Colegiului Naţional
„Moise Nicoară” şi anul trecut şcolar am obţinut premiul al II-lea la „Olimpiada
Naţională de Limba Germană Modernă”.
Când ați descoperit pentru prima dată faptul că aveți un talent deosebit într-un
anumit domeniu?
Încă din clasa a V-a am descoperit că îmi este destul de uşor să învăţ limba germană nu
din obligaţie, ci din pasiune.
Care a fost primul succes remarcabil?
Îmi amintesc cât de fericită am fost când am obţinut premiul I pentru creaţiile originale
în limba germană realizate în cadrul festivalului „Armonii de Făurar”. Un succes mult mai
important este premiul al doilea la „Olimpiada Naţională de Limba Germană Modernă”,
pe care l-am obţinut în clasa a IX-a, anul trecut.
Cine au fost cei care de-a lungul timpului v-au motivat, v-au încurajat şi v-au inspirat în
a vă urma această pasiune?
Doamna profesor Aurelia Portal m-a remarcat încă de la începutul clasei a V-a,
insuflându-mi pasiunea pentru limba germană. Desigur, primii au fost părinţii, care au
observat încă de când eram mică, înclinaţiile mele spre limbile străine ajutându-mă să
înţeleg cât de folositoare îmi vor fi. Acum am înţeles ca limba germană poate fi mai mult
decât o pasiune –poate fi o vocaţie în viitor.
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Ce înseamnă de fapt pregătirea pentru o olimpiadă?
Pregătirea pentru olimpiadă înseamnă: multă muncă, emoţii și împliniri, atunci când se
concretizează într-un rezultat deosebit și îndelung așteptat.
Când nu învățați pentru concursuri şi olimpiade, în ce altfel de activități vă place să vă
investiți timpul?
Timpul liber mi-l petrec cu părinţii şi prietenii, dar şi în cadrul unor acţiuni de voluntariat.
Ați putea oferi cititorilor revistei Laboremus o rețetă personală a succesului?
Cred că succesul nu are o definiţie exactă, pentru fiecare dintre noi are un alt înţeles.
Calea cea mai sigură spre acesta este perseverenţa.

Sima Sergiu Robert, clasa a X-a A
Mă numesc Sima Sergiu Robert. Sunt elev în clasa a 10-a la Colegiul National „Moise
Nicoară” din Arad si am 16 ani.
Când ați descoperit pentru prima dată faptul că aveți un talent deosebit într-un
anumit domeniu?
Niciodată nu am crezut că am un talent într-un anumit domeniu. Am participat la multe
olimpiade de matematică, fizică și chimie. Surprins de rezultatul mulţumitor din clasa a
7-a la chimie, m-am decis să continui să lucrez la aceasta. Chimia mi se pare o materie
aparte și îmi place să o studiez, dar totuși cred că ceva mă leagă foarte strâns de ea.
Care a fost primul succes remarcabil?
Primul succes remarcabil a fost Premiul III la Olimpiada Naţională de Chimie din Arad, în
anul 2008, când am primit și un premiu pentru cea mai bună lucrare practică.
Cine au fost cei care de-a lungul timpului v-au motivat, v-au încurajat și v-au inspirat în
a va urma această pasiune?
Cei mai importanţi factori care m-au motivat au fost părinţii mei și dorinţa de a învăţa
chimie. Dar desigur, această dorinţă nu ar fi existat dacă nu aș fi fost susţinut de doamna
profesor Liliana Lupșa din școala gimnazială, care m-a ajutat enorm, și doamna profesor
Cristina Crișan.
Ce înseamnă de fapt pregătirea pentru o olimpiadă?
Pregătirea pentru susţinerea probei la concursul naţional este destul de vastă. Este
nevoie de cel puţin o lună în care să muncești măcar cinci ore pe zi și atunci poţi fi sigur
că vei obţine un loc fruntaș.
Când nu învățați pentru concursuri si olimpiade in ce altfel de activități va place sa va
investiți timpul?
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Îmi place foarte mult să ies cu prietenii în oraș, să mă distrez sau să mă relaxez pur și
simplu. Rareori găsesc acest timp liber pe care îl pot petrece cu familia sau prietenii din
cauza programului încărcat. Activităţile pe care le desfășor în timpul meu liber sunt
variate. Nu am niciun hobby, dar încerc să fac cât mai multe.
Ați putea oferi cititorilor revistei Laboremus o rețetă personală a succesului?
În primul rând, trebuie să alegi lucrul pe care dorești să-l faci în viaţă, și să-l faci cu
plăcere. Ambiţia, perseverenţa și inteligenţa intră în reţeta succesului personal. Cel mai
bine este să participi la diferite concursuri și olimpiade pentru a încerca să fii bun la
toate. Eșecul nu trebuie să te demoralizeze, ci dimpotrivă să te impulsioneze la mai
mult.

Roxana Totorean, clasa a X-a A
Când ați descoperit pentru prima dată că aveți un talent deosebit într-un anumit
domeniu?
Este greu de spus când am descoperit acest lucru. Cred că încetul cu încetul, mergând la
diverse concursuri şi olimpiade mi-am dat seama ce materii mă atrag. Desigur, faptul că
în Moise Nicoară nu poţi face faţă învăţând doar la o singură materie m-a ajutat
deoarece astfel am realizat pe ce mă pot axa în viitor.
Care a fost primul succes remarcabil?
Cred că primul succes remarcabil a fost concursul  Poezie din clasa șasea. Atunci am
realizat că totuşi merită să înveţi şi să te străduieşti cât mai mult pentru a fi printre cei
mai buni. Desigur că de-a lungul timpului modul în care percep un succes s-a schimbat,
dar acel concurs a fost începutul, pentru că până la urmă toţi trebuie să începem de
undeva.
Cine au fost cei care de-a lungul timpului v-au motivat, v-au încurajat şi v-au inspirat în
a vă urma această pasiune?
Cu greu găseşti părinţi care să nu-şi încurajeze copiii să înveţe. Cu siguranţă că ei au avut
un rol important în motivarea şi încurajarea mea. De asemenea elevii mai mari au
participat (chiar dacă indirect) la toate acestea. Din clasele mici îmi doream să ajung la
panoul olimpicilor, motiv pentru care m-am ambiţionat din ce în ce mai mult. Este de la
sine înţeles că profesorii acestui prestigios colegiu m-au ajutat, inspirat, motivat şi
încurajat. Mergând la olimpiade şi concursuri, la diverse materii, pot spune că
majoritatea foştilor şi actualilor mei profesori fac parte din această categorie.
Ce înseamnă de fapt pregătirea pentru olimpiadă?
Cred că expresia: pregătirea pentru o olimpiadă reprezintă multă muncă este aproape
un clişeu, dar este de asemenea şi foarte adevărată. În orice domeniu performanţa
necesită multă muncă, această regulă aplicându-se şi în acest caz.
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Când nu învățați pentru concursuri şi olimpiade, în ce altfel de activități vă place să vă
investiți timpul?
Timpul meu liber este foarte limitat, şi asta nu doar datorită învăţatului pentru
concursuri şi olimpiade, ci şi datorită şcolii, deoarece aprofundare anumitor materii nu
mă scuteşte absolut deloc de învăţatul pentru toate celelalte. Acestora li se mai adaugă
activităţile extracurriculare, dar de obicei acestea sunt relaxante. Totuşi în timpul meu
liber nu pot să spun că fac ceva deosebit faţă de oricare alt adolescent de vârsta mea:
ies în oraş, mă uit la televizor, citesc sau navighez pe internet.
Ați putea oferi cititorilor revistei Laboremus o rețetă personală a succesului?
Nu cred că am avut atât de mult succes încât să realizez cu adevărat ce înseamnă dar,
totuşi pot încerca să ofer în mare o „reţetă”. Înainte de orice trebuie ales un domeniu îţi
place, pentru că altfel este aproape imposibil. Capacitatea de a vă împarţi timpul este o
altă componentă foarte importantă. Următoarele ingrediente ar fi munca presărată cu
ambiţie şi perseveranţă până se ajunge la performanţă.

Ioana Stan, clasa a X-a B
Când ai descoperit pentru prima data ca ai un talent deosebit intr-un anumit
domeniu?
Încă din generală îmi plăcea foarte mult geografia deoarece tot timpul aflam lucruri noi
și captivante. Așadar cred că atunci am descoperit că am un talent în acest domeniu.
Care a fost primul tău succes important?
Primul meu succes important a fost menţiunea la Olimpiada Naţională de Geografie din
clasa a IX-a.
Cine au fost cei care de-a lungul timpului te-au inspirat, te-au motivat și te-au încurajat
să-ți urmezi pasiunea/vocația?
Întotdeauna mi-a fost aproape familia care m-a încurajat foarte mult și bineînţeles o
parte din profesori. În ceea ce privește ONG-ul de anul trecut am fost încurajată și
motivată de doamna profesor Alina Bereteu, căreia aș dori să îi mulţumesc pe aceasta
cale.
Ce înseamnă pentru tine pregătirea pentru olimpiadă, pentru performanța?
Consider că orice performanţa presupune mai multe sacrificii de aceea este nevoie de
foarte multă ambiţie și perseverenţă. Așadar pentru mine pregătirea pentru olimpiadă
înseamnă depășirea unor limite sau cel puţin atingerea lor.
Când nu învățați pentru concursuri şi olimpiade, în ce altfel de activități vă place să vă
investiți timpul?
În timpul liber îmi place foarte mult să desenez, să mă plimb și să fac poze deoarece
fotografia este o alta pasiune a mea.
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Ai putea să oferi cititorilor revistei Laboremus o rețetă personală a succesului?
Aș dori să le spun doar că dacă într-adevăr își doresc să facă o performanţă într-un
anumit domeniu trebuie să creadă că vor reuși și trebuie de asemenea să se dedice cu
toată pasiunea obţinerii acelei performanţe și sigur nu vor da greș.

Foști olimpici
Anca Timofte
Mă numesc Anca Timofte, am absolvit Moise Nicoară în anul 2007, specializarea
Matematică - Informatică, engleză intensiv, acum sunt studentă în anul 4 la inginerie
chimică la Washington University în St. Louis.
Cum înțelegi învățătura? Ca pe o obligație, o pasiune sau calea spre atingerea
idealurilor?
Pentru mine (și pentru majoritatea elevilor și studenţilor, cred), învăţătura este o
combinaţie a lucrurilor de mai sus. O văd și ca o obligaţie. Îmi amintesc când eram mică
de ceea ce părinţii mei îmi spuneau: așa cum mergem noi la servici, așa trebuie să mergi
și tu la școală. Mai mult, a învăţa nu este numai o obligaţie faţă de societate sau de
părinţi, dar și faţă de sine. În același timp, învăţătura este o pasiune pentru mine. Îmi
doresc să devin profesor universitar, ca să pot să mă simt mereu ca o studentă!
Apoi, când e vorba de atingerea idealurilor... Nu pot să mă gândesc la un ideal care
poate fi atins fără a învăţa... De la a fi artist până la mecanic auto, nu poţi fi bun la ceea
ce vrei să faci în viaţă fără a învăţa mai întâi.
Ai fost elev al CNMN. Ce rol a jucat experiența școlară din acest liceu în ceea ce ai ales
mai târziu?
Experienţa la Moise Nicoară m-a format ca elev și ca om. As minţi să spun că am plecat
de la Moise Nicoară știind exact ce vreau să fac mai departe în viaţă, dar cu siguranţă cei
patru ani de la Moise m-au ajutat să-mi descopăr propriul potenţial.
Ce te-a pasionat încă in liceu și ce sau cine te-a încurajat pe drumul sinuos al
cunoașterii și al autocunoașterii?
Mulţi profesori de la Moise Nicoară au fost alături de mine din punct de vedere
academic, dar și la un nivel mai personal. Nu vreau să-i numesc pentru că îmi e frică să
nu las pe cineva pe dinafara, dar mi-i amintesc pe toţi cei care m-au ajutat și m-au făcut
să-mi placă să fiu elevă. Îi apreciez mai ales pe cei care au depus eforturi mari să facă
materia interesantă, să fie drepţi când a fost vorba de note dar și care au știut să-mi
atragă atenţia când nu mi-am dat silinţa îndeajuns și mi-au spus că pot să fac mai mult și
mai bine.
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La fel de mult am avut de învăţat și de la colegii de la Moise Nicoară, unii mult mai
înţelepţi și mai învăţaţi decât mine. Îmi amintesc cu drag multe momente frumoase,
când discutam despre vrute și nevrute la ora de engleza, când aveam emoţii împreună
pentru un test la fizica, sau când eram la cafeneaua Joy's repetând împreună comentarii
pentru bacalaureat.
Există o cheie a succesului sau o rețetă anume? Dacă da, a ta care este?
Cred că cel mai mult contează ca noi să avem fiecare propria definiţie a succesului. E
bine să ascultăm de părinţi și profesori, și să încercăm să fim cel puţin la fel de buni ca
cei din jurul nostru, dar după ce „am crescut mari”, cel mai important e să ne gândim
bine la ceea ce înseamnă pentru noi acest succes. Pentru unii înseamnă o slujbă bine
plătită, pentru alţii o viaţă liniștită și simplă. E o greșeală, în opinia mea, să încercăm să
fim ceea ce alţii vor ca noi să devenim.
Următorul pas, după ce începem să realizăm ce vrem de la viaţă, e să muncim. Mult,
foarte mult dar fără să uităm de ce ne-am pornit iniţial la drum.
Actualmente ești student/absolvent. Ce sfat ai pentru colegii tăi, actuali elevi ai CNMN
și cititori ai revistei Laboremus pentru a-și împlini visurile?
Să se ducă la facultate sau să lucreze în domeniul în care își doresc cu adevărat. Pentru a
avea „succes”, trebuie să fii bun în ceea ce faci iar daca nu ești pasionat, nu ai cum să fii
competitiv.
În rest, o minte deschisă și mult curaj.

Filip Laurian
Ce înseamnă matematica pentru tine?
Matematica pentru mine înseamnă acel univers virtual în care mă simt ca acasă, acel loc
în care pasiunea devine performanţă. Matematica este pentru mine un spaţiu care are
încă multe necunoscute dar tocmai în aceasta constă farmecul lui: în faptul că există
întotdeauna ceva de descoperit, de explorat, de aprofundat.
Ai fost timp de opt ani elev al Colegiului Național „Moise Nicoară”. Ce reprezintă acest
liceu pentru tine?
Cei opt ani la Moise Nicoară au însemnat pentru mine cadrul perfect în care am putut să
îmi dezvolt pasiunea pentru matematică. Un cadru exigent care te obligă la seriozitate și
care îţi înlesnește, prin exigenţele lui, drumul spre performanţă și spre succes. Totul a
fost posibil în special datorită profesorilor pe care i-am avut la matematică și aș dori în
primul să îl menţionez pe cel care în toţi acești ani m-a inspirat, m-a încurajat și m-a
determinat să mă autodepășesc și să mă perfecţionez continuu: domnul profesor Mircea
Potocean. O contribuţie însemnată la formarea mea au avut și doamna profesor Octavia
Potocean și doamna profesor Alexa Titiana, care mi-au fost, pentru anumite perioade,
profesoare de matematică la clasă.
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Ai fost, începând din clasa a V-a în topul olimpicilor din județul Arad și apoi din țară, la
matematică. Cum a fost viața de olimpic și ce premii importante ai câștigat?
Viaţa de olimpic e o viaţă plină de satisfacţii de neimaginat pentru cei care nu investesc
în astfel de competiţii, o viaţă care îţi lasă amintiri unice, care îţi dă încredere în tine și în
viitorul tău. Pentru elevii olimpici a învăţa nu este niciodată o obligaţie ci o pasiune și un
mod firesc de a-ţi petrece timpul. Dintre numeroasele premii pe care le-am obţinut la
ediţiile judeţene și naţionale ale olimpiadelor școlare dar și la alte multe concursuri
naţionale aș menţiona doar primul meu mare succes care de altfel m-a îndemnat și m-a
motivat să perseverez pe acest drum: premiul II la Olimpiada Naţională de Matematică,
obţinut în clasa a VII-a (2005). Dar cel mai mare succes a fost fără îndoială participarea
mea, în cls a IX-a la Olimpiada Balcanică de matematică pentru Juniori în 2007, la
Schumen, în Bulgaria. Am obţinut acolo medalia de argint.
Care sunt amintirile tale cele mai deosebite în legătură cu concursurile la care ai
participat?
Amintirile cele mai deosebite din viaţa de olimpic sunt legate de acele săptămâni
extraordinare petrecute la pregătirea cu lotul naţional de matematică al României, la
București. Acele zile de școala în care în orar erau doar algebră, geometrie,
trigonometrie m-au făcut să înţeleg foarte clar că asta este ceea ce îmi doresc să fac
după terminarea liceului.
În prezent ești student la Universitatea București, Facultatea de matematică și
informatică. Cum este viața acolo comparând cu anii de liceu?
Facultatea de matematică și Informatică din cadrul Universităţii București este, prin
seriozitatea și exigentele impuse studenţilor, o continuare a cadrului propice pentru
studiu și performanţă cu care mă obișnuisem la Colegiul Naţional Moise Nicoară. Relaţia
între studenţi și profesorii universitari este caracterizată prin respect reciproc, prin
colaborare eficientă. Menţinerea unor standarde ridicate și a unui stil de predare
interactiv și modern mă determină să consider că am făcut o alegere bună venind să
studiez aici.
Ce ai putea să transmiți actualilor elevi ai liceului pasionați de matematică?
Elevilor pasionaţi de matematică aș dori să le transmit să profite din plin de șansa de a
avea acei profesori de matematică extraordinari de la Colegiul Naţional Moise Nicoară,
să înveţe cu pasiune, în mod constant, să-și păstreze ambiţiile și să își realizeze visele.

Andrei Jorza
Mă numesc Andrei Jorza și am absolvit Colegiul Naţional Moise Nicoară în 2001,
facultatea la Harvard în 2005 și doctoratul la Princeton în 2010. În prezent sunt
membru al Institutului pentru Studiu Avansat, post doctorat la Caltech și proaspăt,
tată.
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Cum înțelegi învățătura? Ca pe o obligație, o pasiune sau calea spre atingerea
idealurilor?
O combinaţie între modul de a satisface curiozităţile existenţiale și de a „atinge
idealurile”. Tot ce am realizat până acum s-a bazat pe educaţie.
Ai fost elev al CNMN. Ce rol a jucat experiența școlară din acest liceu în ceea ce ai ales
mai târziu?
În liceu am fost la olimpiade de matematică, și acuma fac tot matematică.
Ce te-a pasionat încă în liceu și ce sau cine te-a încurajat pe drumul sinuos al
cunoașterii și al autocunoașterii?
Pasiunea, sau mai bine zis ambiţia mea intelectuală, în liceu a fost matematica, în studiul
căreia am fost ghidat de doamna profesor Octavia Potocean.
Exista o cheie a succesului sau o rețetă anume? Daca da, a ta care este?
Cheia succesului? Daca te hotărăști să faci ceva, fă cu ambiţia de a ajunge în top; și cu
muncă susţinută. Toate succesele mele în carieră s-au bazat pe asta.
Actualmente ești student/absolvent. Ce sfat ai pentru colegii tăi, actuali elevi ai CNMN
și cititori ai revistei Laboremus pentru a-și împlini visurile?
Fiecare vis se împlinește altfel, dar cu efort susţinut și puţin noroc visurile se pot realiza.
De fapt, singurul meu sfat este un non-sfat: visurile nu se realizează prin letargie sau
scepticism faţă de șansele lor de realizare lor.

Octavia Biriș - Bane
Mă numesc Octavia Bane (Biriş) şi am învăţat la Colegiul Naţional Moise Nicoară în
anii de gimnaziu şi apoi în cei de liceu, la clasa de ştiinţele naturii-bilingv engleză. Am
studiat fizica şi economia la University of Chicago (Chicago, Illinois, SUA) pe care am
absolvit-o în 2008. În prezent sunt asistent universitar şi cercetez metode de
diagnosticare a bolilor cardio-vasculare pe baza imagisticii cu rezonanţă magnetică
nucleară (RMN), în cadrul programului de doctorat în inginerie biomedicală de la
Northwestern University (Evanston, Illinois, SUA). Locuiesc în Chicago cu soţul meu,
Max – lector la Lingvistică Computaţională la University of Chicago; avem două pisici şi
mulţi prieteni, de diferite naţionalităţi, profesii şi pasiuni.
Cum înțelegi învățătura? Ca pe o obligație, o pasiune sau calea spre atingerea
idealurilor?
Înţeleg învăţătura, la modul cel mai sincer, ca pe o pasiune, nu atât pentru mândria de
„a şti”, cât pentru plăcerea de a căuta, de a întreba şi de a conversa cu cei care ştiu sau
vor să ştie. Deşi nu este o activitate specific umană (şi animalele sau mai nou,
computerele, învaţă), este calea spre formarea ca om. Nu cred că o persoană poate fi cu
adevărat împlinită dacă îi lipseşte curiozitatea şi dorinţa de a învăţa, chiar dacă e
înconjurată de splendoare materială sau se bucură de un loc privilegiat în societate.
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Ai fost elev al CNMN. Ce rol a jucat experiența școlară din acest liceu în ceea ce ai ales
mai târziu?
Am petrecut opt ani la Moise Nicoară, pot spune ca am crescut în această şcoală. Fără
îndoială, pregătirea intensivă la fizică, matematică şi limbi străine, mi-a deschis drumul
spre studiul fizicii la una dintre cele mai prestigioase universităţi din lume - University of
Chicago, care a lansat nume precum Enrico Fermi, Saul Bellow sau Mircea Eliade. Dar,
mai presus de pregătirea intensivă şi specializată la aceste materii, educaţia primită la
Moise Nicoară m-a ajutat să îmi formez cultura generală şi să „învăţ cum să învăţ”, să îmi
fac un program zilnic de studiu, să decid care teme sau lecturi sunt prioritare, în funcţie
de interesele mele, dar şi de exigenţele şcolare.
Ce te-a pasionat încă în liceu și ce sau cine te-a încurajat pe drumul sinuos al
cunoașterii și al autocunoașterii?
Îmi amintesc că spre sfârşitul gimnaziului şi începutul liceului dezvoltasem multe pasiuni:
fizica, matematica, în special geometria, literatura, limbile străine, istoria, anatomia.
Găseam dificil să decid, în clasa a IX-a, la ce concursuri şcolare să particip şi cu atât mai
mult, ce carieră să aleg în viitor. Atunci am luat decizia de a aprofunda materiile care mă
interesau prin participarea la concursuri şcolare, diferite în fiecare an. Consideram că
liceul este o perioadă unică în viaţa mea, în care aveam timpul şi posibilitatea să pot
explora diferite forme de cunoaştere şi că nu puteam respinge cu adevărat o materie
interesantă şi o posibilă specializare în facultate, fără să ştiu întâi mai multe despre ea
decât se cerea la clasă. În cele din urmă, în alegerea facultăţii şi a carierei, au câştigat
pasiunile pentru fizică, matematică şi anatomie, dar încă mai citesc de plăcere literatură,
memorialistică şi articole de istorie sau ştiinţe sociale. Pentru aceste pasiuni care vor
dura o viaţă, le mulţumesc domnilor profesori Arsenov Branco, Portal Wilhelm,
domnului diriginte Radu Bereteu, doamnelor profesoare Elena Ciupav, Emilia Neamţu,
Otilia Păcurari, Vanda Stan, Cristina Miltaller, Lucia Ungur şi altor profesori de la clasa
care m-au încurajat.
Exista o cheie a succesului sau o rețetă anume? Daca da, a ta care este?
Nu cred într-o reţetă a succesului în viaţă, la general… poate a succesului într-o anumită
carieră, dar nu sunt de vârsta sau să am experienţa care să îmi permită să formulez o
asemenea reţetă. Totuşi, cred că sistemul de referinţă cel mai bun pentru măsurarea
succesului trebuie să fie persoana şi pasiunile sale, nu societatea. Cu alte cuvinte, eşti un
om de succes dacă eşti fericit, împăcat cu sine şi acţiunile tale de azi pot susţine
planurile tale pentru mâine.
Actualmente ești student/absolvent. Ce sfat ai pentru colegii tăi, actuali elevi ai CNMN
și cititori ai revistei Laboremus pentru a-și împlini visurile?
Pentru a vă împlini visurile, trebuie să vă faceţi timp să visaţi, să vă descoperiţi pasiunile,
chiar dacă aceasta presupune o pauză de la jocurile pe calculator, viaţă socială sau
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„vânătoarea de note”. Folosiţi toate resursele pe care le aveţi la Colegiul Naţional Moise
Nicoară pentru descoperirea şi dezvoltarea unui talent sau a unei pasiuni, începând cu
profesorii şi orele de la clasă. Nu respingeţi niciodată, de la bun început o materie, pe
motiv că „e prea grea” sau „nu o să-mi folosească în viitor”. Nu vom şti niciodată ce ne
va folosi în viitor… nu credeam că o să mai folosesc vreodată cunoştinţele teoretice de
gramatică învăţate în gimnaziu, dar recunoaşterea diftongilor, a cazurile substantivelor,
verbele tranzitive şi intransitive, m-a ajutat în multe conversaţii despre limba română cu
cel ce avea să-mi devină soţ şi a făcut să nu mă plictisesc la ceaiurile de joi cu colegii lui
din departamentul de lingvistică…

Octavian Biriș
Mă numesc Octavian Biriş şi sunt de profesie, inginer, din Mai 2009 când decanul
departamentului de inginerie de la Brown University împărţea diplome în stânga şi în
dreapta. Am fost unul dintre acei norocoşi care a primit una. Acum îmi continui studiile
în Electrical & Computer Engineering în cadrul aceleiaşi universităţi pentru a-mi obţine
doctoratul în „filosofia inginerească”. Pe scurt, sufixul de PhD în dreapta numelui meu
şi, probabil, o altă diplomă. Tema mea de cercetare este în domeniul Computer Vision
& Machine Learning – adică în termeni mai puţin obscuri - aplicarea modelelor
statistice împreună cu algebra liniară spre a „învăţa” un computer să recunoască
obiecte şi să facă decizii pe secvenţe video sau imagini precum ar face o persoană
umană. Un exemplu concret ar fi recunoaşterea automată a tipurilor de clădiri (ex.
spitale, biserici, şcoli, benzinării, etc.) dintr-o secvenţă video.
Cum înțelegi învățătura? Ca pe o obligație, o pasiune sau calea spre atingerea
idealurilor?
Eu văd învăţătura ca pe o modalitate de a deveni conştient de ceea ce exista în jur şi de
motivele pentru care există. Toata lumea ar trebui să aibă acest ideal. Altfel, am fi la fel
ca nişte animale care nu transmit cunoştinţele de la o generaţie la alta. Nu pot să zic că
în liceu am avut aceleaşi idealuri ca în facultate, dar pot să zic că învăţătura ajută pe
fiecare să răspundă la întrebarea: „Cine eşti?”
Ai fost elev al CNMN. Ce rol a jucat experiența școlară din acest liceu în ceea ce ai ales
mai târziu?
Fizica, informatica şi matematica m-au ajutat foarte mult şi au format o bază de care am
beneficiat foarte mult în facultate. În liceu fizica m-a făcut să fiu pasionat pentru ştiinţă,
iar calculatorul, fiind un instrument vital în orice domeniu al ştiinţei, m-a făcut să
realizez că nu se poate supravieţui fără informatică în viitor. La fel pot să spun şi despre
matematică.
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Ce te-a pasionat încă din liceu și ce sau cine te-a încurajat pe drumul sinuos al
cunoașterii și al autocunoașterii?
Prefer să văd drumul cunoaşterii radial şi nicidecum sinuos. Toate disciplinele sunt
strâns legate între ele şi pe măsură ce cunoaştem mai mult, ne extindem precum un cerc
către graniţele cunoaşterii pe care le-au dezvoltat generaţiile anterioare. Personal, cred
că fizica are un rol extrem de important în a forma o intuiţie pentru conceptele oarecum
sintetice, greoaie şi „neinteresante” pentru mulţi din matematică. De fapt, matematica a
fost investigată în primul rând ca să explice fenomenele din natura înconjurătoare. De
aceea cred că e mult mai uşor să înţelegi un concept matematic dacă înţelegi mai întâi
motivul pentru care a fost dezvoltat. Cred că latura intuitivă a matematicii din liceu a
fost suprimată în favoarea reţinerii formulelor şi a artificiilor de calcul. Un profesor
faimos din departamentul de inginerie spunea: „lasă-l pe altul să deriveze funcţia cutare,
tu înţelege ce reprezintă derivata şi ce rol are în toată povestea”. Pe de altă parte, e
folositor pentru un inginer să facă faţă unor volume mari de calcule în timp scurt, ceea
ce necesită reţinerea unor concepte mai puţin intuitive.
Exista o cheie a succesului sau o rețetă anume? Dacă da, a ta care este?
Pentru cheia succesului, voi lăsa platitudinile gen „multă muncă şi perseverenţă însoţită
de sinergia dintre pasiune şi hărnicie”, să le spună altcineva. Sunt sigur că se va găsi cel
puţin un voluntar. Succesul ar fi un sistem de recompense bine stabilit. Cheia succesului
ar consta în compartimentarea eficientă a timpului - cea mai preţioasă resursă. Adevărul
este că la mulţi dintre noi ne este lene şi greu. De aceea trebuie să găsim ceva care ne
motivează să ieşim din propria inerţie. Acel ceva variază de la persoană la persoană şi
poate fi ceva între o felie de pizza sau acel sentiment de mulţumire care vine în urma
încheierii unui proiect dificil.
Actualmente ești student/absolvent. Ce sfat ai pentru colegii tăi, actuali elevi ai CNMN
și cititori ai revistei Laboremus pentru a-și împlini visurile?
Sa mănânce sănătos şi să facă sport cel puţin de 3 ori pe săptămână... De asemenea, să
profite de ceea ce CNMN are de oferit, pentru că recompensa integrală pentru educaţia
din Moise va ieşi la iveală nu numai în timpul facultăţii (indiferent dacă aceasta este
autohtonă sau străină), ci şi mulţi ani după absolvire.

Alexandru Şeran
Numele meu este Alexandru Şeran, am fost elev al Colegiului Naţional ,,Moise
Nicoară” între 2000-2008 absolvind în clasa a XII-a A, profil „Ştiinţe ale Naturii, bilingv
engleză”. În prezent sunt student în anul 3 studiind Informatică și Management în
cadrul Universităţii din Edinburgh.
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Cum înțelegi învățătura? Ca pe o obligație, o pasiune sau calea spre atingerea
idealurilor?
Interesantă întrebare, cred că depinde foarte mult de la persoană la persoană. Probabil
că pentru toţi începe ca şi o obligaţie și continuă cu pasiunea sau calea spre atingerea
idealurilor. În cazul meu, fiind o fire raţională și pragmatică sunt conştient că învăţătura
reprezintă calea spre atingerea idealurilor.
Ai fost elev al CNMN. Ce rol a jucat experiența școlară din acest liceu în ceea ce ai ales
mai târziu?
Am fost norocos să fiu elev al CNMN. Ca și bagaj de cunoştinţe, urmând o facultate cu un
profil diferit faţă de cel din liceu singurele materii care îmi sunt de folos efectiv în
facultate sunt matematica și engleza. Cu toate acestea, e frumos când ştii capitala unei
ţări mai puţin cunoscute de unde vine vreun coleg, să ai cunoştinţe despre istoria unei
ţări, să cunoşti elemente de gramatică a unei limbi sau să cunoşti legile fizicii. Revenind
la matematică, pentru că mi-am amintit de o povestioară a domnului Doba din timpul
liceului când ne-a povestit despre o fostă elevă care foloseşte matematica în studiul
limbii japoneze dacă îmi aduc bine aminte. Chiar dacă pe moment, nu îmi puteam
imagina așa ceva, am avut şi eu un curs anul trecut în care am modelat matematic
gramatica limbii engleze (o mică parte a ei) ca să nu mai vorbesc de matematica folosită
direct în informatică sau în managementul producţiei unei fabrici de exemplu. Chiar
dacă probabil sună ciudat acum şi nu vedeţi vreo finalitate a matematicii, încercaţi să nu
o neglijaţi și probabil o să îmi mulţumiţi mai târziu.
Ce te-a pasionat încă în liceu și ce sau cine te-a încurajat pe drumul sinuos al
cunoașterii și al autocunoașterii?
Am avut multe pasiuni în liceu de care îmi aduc aminte cu plăcere. Am început cu
tehnica de calcul și informatica aplicată pe la începutul liceului, apoi am ajuns să citesc
ziare şi reviste financiare şi chiar să am propria afacere pe la sfârşitul liceului. Pasiunile
pe care le-am avut în liceu m-au determinat să aleg să studiez combinaţia Informatică Management în continuare. În legătură cu a doua parte a întrebării, probabil că părinţii
au fost cei care m-au sprijinit cel mai mult urmaţi îndeaproape de doamna dirigintă
Emilia Neamţu și colectivul de profesori ai clasei a XII-a A.
Exista o cheie a succesului sau o rețetă anume? Dacă da, a ta care este?
Dacă exista o cheie a succesului? A succesului posibil, e îndeajuns să deschizi prima
pagină a ziarelor sau să deschizi televizorul şi să dai peste nişte indivizi de succes care au
în comun unele lucruri, de cele mai multe ori contractele pe care le au cu statul roman.
Dacă va gândiţi să ajungeţi oameni de succes în Romania, aveţi un punct de plecare.
Albert Einstein parcă spunea să nu încerci să ajungi un om de succes ci unul de valoare.
Acelaşi lucru vă sugerez şi eu: încercaţi să ajungeţi oameni de valoare. Din păcate pentru
scopul acesta nu cred că există un tipar pe care să îl urmaţi, ci doar lucruri pe care puteţi
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să le faceţi ca să maximizaţi probabilitatea de a ajunge unde vreţi. Vă las să vă gândiţi la
un citat din Warren Buffett: „Of the billionaires I have known, money just brings out the
basic traits in them. If they were jerks before they had money, they are simply jerks with
a billion dollars.”
Actualmente ești student/absolvent. Ce sfat ai pentru colegii tăi, actuali elevi ai CNMN
și cititori ai revistei Laboremus pentru a-și împlini visurile?
Să se gândească de zece ori înainte de a alege ce facultate vor urma, să se gândească la
piaţa muncii înainte de a alege o cale, să fie pragmatici şi să ştie ce vor. Restul ţine de ei,
de cât de mult timp şi dedicare investesc în ceea ce vor să facă pentru că aproape orice e
posibil. Dacă vor să studieze în străinătate, se pot documenta pe site-ul Ligii Studenţilor
Români din Străinătate: www.lsrs.ro, iar dacă au întrebări despre studiul în Marea
Britanie, mă pot contacta şi le voi răspunde în măsura în care cunosc răspunsul la
întrebarea lor. Nu în ultimul rând, pe cei care vor pleca afară la studii, îi îndemn să
includă România în visurile lor pe termen lung.
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Școala sub lupă
= FEEDBACK =
Schimbul de experiență între CNMN și AQUINAS
Interviu cu domnul profesor Radu Bereteu, coordonator proiect

Știm că nu este pentru prima oară când sunteți dirigintele unei clase care participă la
schimbul școlar cu Aquinas College. În ce fel experiența dobândită v-a ajutat?
Da, eu am intrat în Moise Nicoară, ca profesor, aproximativ deodată cu începuturile
acestui schimb anual cu Colegiul Aquinas din Stockport, acum 15 ani și într-adevăr în anul școlar
2002-2003 am mai avut ocazia să organizez un astfel de schimb, iar prima experiență fiind cu
mult mai grea, am sperat „să scap” de povara organizării unui nou schimb, dar după 7 ani sunt
iar aici, și experiența acumulată m-a ajutat foarte mult în buna desfășurare a schimbului de
anul acesta.
În calitate de organizator-coordonator al acestui schimb puteți să ne spuneți care este
rolul elevilor în reușita acestui eveniment și ce alți factori contribuie la acesta?
În primul rând această activitate este pentru elevi, și în funcție de felul în care se
angajează ei la o astfel de activitate așa vine și feedback-ul. La mine în clasă într-adevăr s-a
reușit formarea unui grup sau mai exact a unei clase, în adevăratul sens al cuvântului, iar în doi
ani au apărut și lideri care m-au ajutat enorm de mult în organizarea acestui schimb, iar clasa în
general a răspuns pozitiv la toate solicitările mele. Bineînțeles, nu totul a mers perfect, dar per
total lucrurile au ieșit relativ bine.
Singura problemă pe care aș putea să o menționez este faptul că, la noi în școală, unora
le este destul de greu să lucreze în echipă și atunci, câteodată lucrurile, care din fericire nu se
văd, nu decurg chiar normal. Ar trebui să se înțeleagă că acest schimb nu este niciodată al
dirigintelui și al clasei din anul respectiv, ci al Colegiului Național Moise Nicoară, adică al nostru
– al tuturor cadrelor didactice și nedidactice, care avem onoarea de a munci pentru acest simbol
al învățământului arădean.
Țin să mulțumesc cu această ocazie părinților pentru sprijinul acordat, catedrei de
engleză și d-nei prof. Filip Adriana și întregului personal din școală care s-a implicat mai mult
sau mai puțin în organizarea acestui schimb.
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În ce măsură considerați că o astfel de activitate, poate schimba mentalități și
prejudecăți?
La început au fost elevi care nu au dorit să participe la acest schimb, dar până la urmă cu
o singură excepție toată lumea a participat și am fost plăcut surprins să vorbesc cu „fetele și
băieții mei” care, inițial au ezitat de a participa la această activitate, dar care pe parcursul
întregii săptămâni erau entuziasmați de ceea ce se întâmplă, de relațiile care se pot stabili între
oameni făcând parte din culturi total diferite, dar care au descoperit că au o mulțime de lucruri
comune și mai mult, la puțin timp după plecarea englezilor calculau numărul de zile rămase
până la plecarea noastră în Anglia. Prin activitățile pregătite de noi am încercat să le arătăm
englezilor realitatea românească cu cele bune și cât mai puține rele, iar prin asta nu am vrut
neapărat să schimbăm diverse prejudecăți despre România, pentru că din păcate o parte sunt
adevărate, și am dorit ca englezii să-și facă o părere despre noi exact așa cum suntem.
Ce așteptări aveți de la partea a doua a acestui schimb și anume plecarea
dumneavoastră cu clasa a XI-a A la Stockport în ianuarie 2011?
Acum 7 ani, nu am participat și la partea a doua a schimbului, din motive mai mult sau
mai puțin obiective, sper că de data asta să-mi înfrâng frica de a zbura cu avionul, iar în cele
aproape 10 zile cât vom vizita Marea Britanie avem speranța că vremea va ține cu noi și vom
avea ocazia să cunoaștem sistemul de învățământ britanic și în funcție de programul pe care o
să-l stabilească gazdele noastre, unele obiective turistice ale țării.
Ce ați dori să transmiteți elevilor liceului nostru care vor participa la următoarele
schimburi cu Anglia?
Unor elevi le este foarte greu să renunţe la olimpiade sau diverse concursuri, care se
desfășoară în vacanţa de iarnă și renunţă la participarea la partea a doua schimbului și de
aceea, eu cred că acești elevi ar trebui să discute cu generaţiile care au participat la acest
schimb din timp și poate ar ști să ia deciziile cele mai bune. Eu nu am reușit să-i conving pe toţi
elevii mei să participe și la partea a doua a schimbului din acest motiv și pentru mine este un
mare regret, dar sper că generaţiile viitoare vor învăţa din experienţa noastră.
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Schimb de … impresii
Este greu de crezut că mi s-a părut interesant atunci când s-a ivit oportunitatea unui
schimb de experienţă cu o școală din Anglia. Este adevărat că este o șansă unică în viaţă, dar
unele aspecte din acest schimb nu mi se par tocmai corecte.
În primul rând vreau să spun că între noi, elevii, s-a creat o legătură destul de strânsă și
chiar dacă nu ne vom mai vedea vreodată decât în aceste câteva zile de schimb, probabil că
mereu ne vom aminti cu drag de acele momente petrecute împreună. Excursiile și ieșirile au
fost pline de peripeţii și chiar dacă au existat mici probleme pe alocuri, am trecut peste ele cu
ușurinţă. Pe scurt: a fost o aventură! Toată lumea a fost mulţumită de programul întocmit,
respectându-l fără nicio împotrivire sau moft.
În al doilea rând, nu mi se pare deloc normal ca atunci când vin elevii englezi în
România, elevii români să ia o scurtă „vacanţă”, și nu spun asta fiindcă eu aș fi elevul model
care iubește școala cu pasiune, ci fiindcă, spre deosebire de englezi, elevii români vor participa
la cursuri în primele ore ale zilei și abia apoi se vor ocupa de activităţile extrașcolare (ceea ce nu
mă deranjează). Adevărata problemă este ospitalitatea exagerată a românilor, plus că elevii
englezi trebuiau să participe la cel puţin o oră de curs (o oră de engleză, unde problema
înţelegerii este exclusă).
Aș dori totuși să subliniez că schimbul mi s-a părut reușit din toate punctele de vedere,
însă cred că ar trebui să oferim ceea ce ni se oferă.
Tibiana Negru, clasa a XI-a A

În societatea secolului XXI, interculturalitatea este mai mult decât esenţială. Schimbul de
experienţă care se desfăşoară în fiecare an cu mult succes între liceul nostru şi Colegiul Aquinas
din Stockport, Anglia, este încă o dovadă a acestui fapt. Acest schimb nu este doar „încă o
activitate extracuriculară” a elevilor din clasele a XI-a, ci a devenit o necesitate: încă un mod de
a ne deschide orizonturile.
Ca în fiecare an de altfel, şi de aceasta dată, noi, cei care constituim actualul colectiv al
clasei a XI-a A, i-am primit cu multă ospitalitate pe cei 13 elevi englezi, însoţiţi de 3 profesori.
Încă din prima zi s-au legat prietenii şi simpatii, fiecare fiind deschis spre a împărtăşi o
săptămână frumoasă împreună cu musafirii noştri. Le-am prezentat oraşul Arad vizitând locaţii
istorice, dar şi contemporane importante ca Teatrul Naţional „Ioan Slavici”, Catedrala Catolică,
Primăria, Palatul Cultural sau Catedrala Ortodoxă şi am petrecut seara împreună jucând
bowling. Următoarele două zile au constituit un weekend de neuitat: o excursie pe ruta
Hunedoara - Alba Iulia - Brad în care am urmărit cursul istoriei române din vremea romanilor şi
a dacilor până în epoca medievală. Am vizitat Castelul Huniazilor, Biserica Densuş şi Cetatea
Câlnic. Am petrecut noaptea la Hotelul Rustic, în apropiere de Alba Iulia, un hotel tipic
românesc unde am avut o cină festivă cu mâncare tradiţională şi muzică populară live.
Dimineaţă am plecat spre Alba Iulia unde am vizitat numeroase monumente şi clădiri care au
găzduit evenimente esenţiale în formarea statului nostru, precum şi cetatea veche a oraşului.
După-amiaza am petrecut-o în Roşia Montană, vizitând galeriile romane şi învăţând nu numai
despre industria miniera din antichitate până azi, ci despre un stil de viaţă, un mod de a trăi şi
de a vedea lumea. Ziua de luni am petrecut-o în Lunca Mureşului, vizitând Parcul Naţional,
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mergând cu bicicletele sau plimbându-ne prin natură. Cina a fost cu specific vânătoresc. Am
dedicat ziua de marţi vizitării oraşului Timişoara şi shoppingului. Miercuri, elevii englezi au
pregătit toata dimineaţa prezentări cu experienţa lor din România, iar seara am avut o cină
festivă de rămas bun la Hotelul Coandi. Joi dimineaţa am petrecut-o în lacrimi, despărţindu-ne
de noii noştri prieteni, însă cu promisiunea că ne vom revedea în februarie de data aceasta în
Anglia.
Acest schimb de experienţă ne-a schimbat, cred, pe fiecare câte puţin. Am învăţat să
comunicăm unii cu alţii, să ne apropiem unii de alţii, am legat prietenii, am împărtăşit idei,
moduri de viaţă şi cultură şi „ne-am pricopsit” limba engleză cu accente britanice. În opinia
mea, acest schimb de experienţă merită tot efortul. Este un schimb care te ajută să te
maturizezi şi să îţi extinzi aria de cunoaştere de la naţional la internaţional.
Chiş Simina, clasa a XI-a A

Schimbul de experienţă cu elevii din Anglia a fost un adevărat succes şi un eveniment de
neuitat. Am învăţat multe despre cultura lor şi modul de gândire al tinerilor englezi, dar şi
despre sistemul lor de educaţie şi valorile acestuia. Sunt la fel de convins că şi ei au descoperit
măcar o parte din ceea ce înseamnă România şi sistemul educativ al acesteia. Consider că acest
proiect, care a devenit deja o tradiţie, a fost un succes şi pot spera doar ca acesta să se
continue.
Necşa Şerban, clasa a XI-a A

Schimburile de experienţă te ajută să cunoşti oameni noi şi să intri în contact cu o altă
cultură şi mentalitate. De 15 ani, la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” se derulează un schimb
de experienţă româno-englez, ce are ca scop interculturalitatea. Pe 21 Octombrie 13 elevi si 3
profesori englezi au „debarcat” în Arad. De-a lungul celor 7 zile petrecute împreună, am vizitat
numeroase obiective culturale, ceea ce i-a ajutat să se familiarizeze cu universul cultural
românilor. Dar cu ce am rămas noi din această primă parte a schimbului? S-au legat noi
prietenii pentru că, în ciuda diferenţelor dintre culturi am descoperit că avem o mulţime de
lucruri în comun.
Roxana Bucur, clasa a XI-a A

În clasa noastră se instalase cu ceva timp înainte de săptămâna dedicată schimbului de
experienţă dintre Aquinas College şi „Moise Nicoară ” obiceiul de a număra nerăbdători şi plini
de speranţă zilele până când „vin englezii”. Lucrul acesta s-a întâmplat pe data de 21 octombrie
iar ceea ce a urmat a fost mai mult decât o confirmare a faptului că, timpul petrecut alături de
ei (mult prea scurt aş putea zice), a meritat aşteptarea. Plimbări prin oraş, bowling, excursii,
cina festivă… toate acestea sunt activităţi pe care le-am făcut în acea săptămână şi care au
devenit de acum nişte amintiri foarte dragi pe care atât eu cât şi colegii mei le preţuim extrem
de mult.
Laura Vișeoan, clasa a XI-a A
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Al 16-lea schimb organizat în parteneriat cu Aquinas College din Stockport a însemnat
mult mai mult decât încă o activitate bifată de către elevii Colegiului Naţional Moise Nicoară.
După intense pregătiri organizatorice, am fost impresionaţi să întâlnim elevii unui colegiu de
elită ale căror însușiri depășeau cu mult portretul stereotipizat pe care li-l atribuiserăm înainte
de a-i cunoaște. Nu, englezii nu sunt nici reci, nici milionari și unora dintre ei... chiar nu le place
ceaiul. Deși aparţinând unei alte culturi au știut să se integreze în atmosfera „mioritică” și să
lege prietenii strânse în doar câteva zile. Și totuși, poate cel mai important lucru este că în ciuda
acestei scurte șederi au reușit să ne înveţe o lecţie importantă, aceea că indiferent de cine am fi
„acasă”, atunci când trecem dincolo de graniţele ţării reprezentăm suma tuturor valorilor care
au fost investite în noi, dar înainte de a ne demonstra nenumăratele calităţi ar trebui să
învăţăm să fim modești.
Ileana Lazea, clasa a XI-a A
Schimbul cu Aquinas a avut, și de asta aceasta, un rol constructiv în dezvoltarea elevilor
din punct de vedere social și cultural. În foarte scurt timp, am format un grup unit și
responsabil, un grup bazat pe o prietenie sinceră ce nu lasă loc complexelor de inferioritate
care ne încearcă pe noi, români, în raport cu alte naţii. Acest schimb, în care am avut ocazia să
comunicăm liber, a fost cheia cu care orizonturile noastre s-au deschis larg spre conștientizarea
egalităţii dintre naţiuni. Acești elevi, la fel ca și noi, sunt adolescenţi care au aceleași succese,
dorinţe și dezamăgiri. Eu, cel puţin, până la sfârșitul săptămânii, am ajuns să nu mai pot face
diferenţa între a vorbi cu un coleg român sau englez. Așteptăm cu nerăbdare vizita pe care o
vom face noi în ianuarie celor din Manchester, și sperăm ca și pe viitor acest schimb să fie un
real succes pentru toţi.
Zamfir Adelina, clasa a XI-a A
Săptămâna petrecută cu elevii de la „Aquinas College” a fost una de vis. Ei au reuşit să
ne schimbe toate ideile preconcepute pe care unii le aveam şi noi legături de prietenie s-au
format. Mersul la bowling, cu bicicletele, excursiile şi ieşirile în oraş nu au făcut decât să ne
arate ce persoane minunate sunt şi să ne facă să aşteptăm cu nerăbdare data plecării noastre în
Anglia, unde îi vom revedea şi vom adăuga şi mai multe amintiri plăcute celor deja existente.
Pop Oana, clasa a XI-a A
Încă din primele clipe ale schimbului de experienţă cu elevii Colegiului Aquinas, știam că
voi avea parte de momente de neuitat. Ieșirile organizate și excursia la care am avut ocazia să
particip, au confirmat într-adevăr că elevii celor două ţări pot crea legături de durată. Astfel, am
ajuns să descopăr o parte a personalităţii elevilor cât și a profesorilor englezi, am reușit să
observ diferenţele culturale și, spre încântarea mea, am găsit puncte de vedere comune elevilor
englezi cu cei români, astfel creându-se o atmosferă plăcută, care m-a determinat să mă apropii
mai ușor de noii mei prieteni englezi. În urma acestui schimb, am rămas cu amintiri deosebit de
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plăcute, care au fost peste așteptările mele. Sper că voi avea parte de experienţe cel puţin la fel
de plăcute cu elevii englezi și în luna Ianuarie la revederea din Anglia.
Șandru Cristina, clasa a XI-a A
În luna octombrie a acestui an, noi, elevii din clasa a X-a A de la Colegiul Naţional Moise
Nicoară împreună cu domnul diriginte Radu Bereteu, am avut un schimb de experienţă cu
Colegiul Aquinas din Stockport, Anglia. A fost, din punctul de vedere al tuturor, ceva
nemaiîntâlnit până acum. Englezii, însoţiţi de către directorul colegiului, domnul Ambrose și de
două
doamne
profesoare,
au
sosit
joi,
21
octombrie. Vineri,
am avut prima
șansă de a ne
cunoaște.
Sâmbătă
și
duminică
s-au
legat cele mai
multe
prietenii,
mai ales datorită
faptului că în
weekend am fost
într-o
super
excursie
de-a
lungul căreia am
povestit, am râs și
am dansat. De
asemenea,
am
vizitat Castelul Huniazilor, mănăstirea Densuș, cetatea Câlnic, Alba Iulia și mina de aur de la
Roșia Montană. Luni am fost în Parcul Naţional Lunca Mureșului, iar marţi am vizitat Timișoara.
Miercuri seara, cina festivă a fost, poate, unul din cele mai frumoase dar și cele mai triste
momente. Eram fericiţi pentru că ne-am întâlnit, însă triști pentru că știam că a doua zi ne vom
despărţi. Eram fericiţi pentru că am trăit o săptămână împreună, dar triști pentru că s-a
terminat. Joi dimineaţa, a fost o zi cu lacrimi și regrete, dar și cu dorinţa de a ne revedea în
februarie, când vom merge noi, românii, în vizită în Anglia. A fost una din experienţele care neau marcat, a fost una din experienţele pe care ni le vom aminti mult timp de acum înainte. Sunt
foarte mulțumită că am participat la schimbul cu elevii englezi. Oamenii pe care i-am întâlnit miau oferit șansa de a-mi da seama cum e lumea altundeva decât în România. Organizarea
schimbului a fost excelentă, iar eu am rămas extrem de plăcut surprinsă.
Diana Maria Bran, clasa a XI-a A
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When we arrived in Romania I didn't really know what to expect because it was dark and I was
tired but we had to all fit into a small van as we travelled for Hours whilst we were heading to
Romania which wasn’t the best way to start the journey. The First thing I had to do in Romania
was answer my name as the border guard called it out, it’s getting even better! When we
arrived in Romania it wasn’t long until we got to the hotel and met our Host. I was relieved to
see that my host was there first because it meant I was able to quickly get home and to bed.
When we got to Stoica’s house, me, Oliver and Stoica started to talk and get to know each
other before we went to bed; we ended up staying up until 1am. But it was all for a good cause.
The Next morning we
woke up at 8:30am which
was 6:30 in England to get
to your collage for a
welcoming ceremony. It
was really nice to see all
the students for the first
time and to hear all the
wonderful stories told to us
by Ambrose and your Head
teacher. I loved the tour of
the school it was wonderful
to see the biology labs with
all the animals and all the
chemical equations on the
walls of the chemistry labs, after this we went for a tour of your wonderful city (Arad), we saw
the really nice buildings and some old libraries. The weather was nice but cold there was a
lovely blue sky on a cold chilling morning. In the evening we went bowling but to my surprise it
was the first time for some of us after; we trawled the city for fun things to do and I Appreciate
all the trouble Sergio went through to find us something to do.
The Next Morning we Got to your collage at 10:30 were a bus was waiting to collect us and take
us into the middle of nowhere. We spent nearly 2 days on this coach which enabled us to
become attached to it. We first visited the huniads castle which was very impressive. Then we
went on another long coach drive to a small hotel which was in the middle of nowhere It was
very nice the meal was very pleasant and the entertainment was fun. It was nice to stay with
Tim because I hadn’t talked to him on the trip after the entertainment I went straight to sleep
because I was really tired and because of the time difference.
The next morning we had to get up and ready to get on the coach as we went to visit another
castle but first it was a very nice breakfast but a little rushed as we needed to be on the coach
and home. On the way back we visited the oldest church in Romania the church was very nice
because it was small and cosy. We went to the miens as well which was fun for me because of
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the chemistry thinking I like to be kept on my toes. When we got home there was another party
planned which I didn’t get involved because I felt really tired and wanted to say in, it promised
to be a good decision because I could talk to Andrei’s parents. They were very nice it’s just a
shame that his dad couldn’t talk English or I couldn’t talk Romanian but it wasn’t bad.
On Monday we went to school at 10Pm were we were entertained by Serban’s excellent
presentation which was really interesting. It thought me a lot about Romania it would have
been an excellent tourist guide. Then we played some game in the yard which I stupidly hurt my
ankle. So later on we went on a bike ride though the park which I couldn’t participate in
because I hurt my ankle so I spent the time with a few friends which was nice. In the evening
we went to the cinema which was really fun and great because it was cheap. We went to see
the Red which was cool because I hadn’t seen it before and really, really funny.
On Tuesday we went on a trip to Timisoara which I wanted to visit for agers which really
swinged my decision to come to Romania and thank God I did go because it really has been
fantastic. I think it is an excellent city and I was hoping I wouldn’t be disappointed. When we
got there, we went shopping at first I thought Oh no because I hate shopping. As it went on it
was good because we went clothes shopping which I do hate but we were food shopping the
best kind! After this we did a little sightseeing around Timisoara and I really did love it, but the
place I wanted to seem most was the football ground but we weren’t able to go but it wasn’t
too bad. When we got back we were planned to go out but then we ended up going to the
cinema to see the devil. This was another good movie and I really enjoyed it, but it was
supposed to be a scary one but it didn’t really scare me.
Then on Wednesday we were on our last full day. The week had just flown by and it was
starting to get a bit emotional. When we got to collage we had to write a report like this saying
how much we enjoyed it, well I have enjoyed it, so much that I would love to come again. Later
on we went to guess were? The cinema to see yet another film! This one was eat sleep and pray
which wasn’t brilliant I have to say. After the cinema we went to the Condi restaurant and hotel
to have a fair well do which was the best but it did bring up some emotions but I enjoyed every
bit of it on my last day. It was a good night.
Now Thursday wasn’t great because we were leaving you it was a sad day and I loved you all
and would loved to have stayed much longer, but sadly we had to leave. On the plus side we
went to Budapest which was amazing because it looked beautiful it reminded us all of France. It
was nothing compared to Romania though because Romania is excellent a real good country its
beauty is imperial and the passion was strong. I could clearly see some sadness due to the
departure still but there were a few brave faces put on. What made me sad was that I Couldn’t
talk Romanian with anyone.
I have to say I love you all I will never forget this trip it will stay with me forever though thick
and thin I’ll tell my kids, grandkids and hope fully my great grand kids you lot have really
indented my heart and left a great impression. I can’t wait to see you again. And even though I
didn’t cry when leaving didn’t mean it hurt because it did so much I couldn’t convey. I hope I’ll
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keep in touch with you all I would love to visit and I must come up once a year and that also
goes for you to, I’ll make it my promise to you I miss you all so much I can’t wait to see you I
know I’m repeating myself but that how much I miss you!!!!
I love each and every single one of you even Serban your all brilliant and I can’t believe I got this
chance to meet such wonderful people.
Come to England whenever you want we’ll be here love you all guys and thank you all very
much especially Stoica because without him I maybe couldn’t have come!!!!!!!!!!!
See you soon talk to you in a bit!!!!!!!!!!!!!!!!
By Matthew Norris
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AMIFRAN
Ce a însemnat Festivalul de teatru Amifran pentru mine...

„Învaţă că nu există în viaţă fericire de care să-ţi aminteşti fără tristeţe...”; şi chiar daca
această frază se potriveşte mai bine în alte circumstanţe, eu cred că o amintire frumoasă,
nesemnificativă pentru alţii aduce un surâs pe chipul celor ce ştiu cu adevărat înţelesul
Festivalului de teatru francofon, Amifran.

Festival de teatru - probabil că nu sună prea bine publicului de vârsta mea, elevi de
gimnaziu şi liceu, care mai degrabă ar accepta invitaţia la un party şi ar confirma imediat
prezenţa lor pe Facebook. Dar invitaţia către o manifestare culturală? Probabil că mulţi dintre
noi am participa la aşa ceva pentru „a da bine în faţa profesorilor”. Oare asta e tot? Toate
acestea sunt făcute din obligaţie? Poate că da, dar nu pentru toţi, deoarece acest festival a
însemnat pentru mine mai mult decât nici măcar nu mi-am imaginat.
Începutul acestei aşa numite experienţe a debutat poate nu cu un „happy beginning”,
dar petrecerea de sfârşit a fost cu siguranţă „happy end”. Nici nu ajunsesem bine în incinta
„Teatrului Ioan Slavici “, dar imediat m-am simţit complet depăşită de situaţie. Păream a fi un
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intrus pe un tărâm poate prea bine cunoscut, dar acum nimic nu mai era la fel. Eram
înconjurată de elevi, dar şi profesori; peste tot auzeam doar limba franceză...teatrul parcă se
transformase într-o sferă a energiei, a creaţiei, a artei... Nu pot defini nimic din ceea ce a fost;
pur şi simplu nu pot... sau poate impactul pe care l-a avut festivalul asupra mea m-a copleşit
mai mult decât credeam.

Şi tot aşa, timp de o săptămână care chiar dacă a trecut prea repede, a rămas bine
definită, în primul rând ca o amintire, iar în al doilea rând ca o lecţie de viaţă. Aù revoir, et à la
pròchaine!
CLAUDIA LAZAR, clasa a VIII-a A
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Luna mult aşteptată-luna octombrie
Festivalul de teatru „Amifran” se desfășoară în fiecare an cam în aceeaşi perioadă, în
ultima săptămână din octombrie.
Anul acesta la festival au venit trupe de teatru din: Franţa, Serbia, Spania, Quebec,
Belgia, Italia, Austria, două din Rusia şi nouă din România.
Festivalul a început cu predarea ştachetei, sâmbătă seara, unde s-a jucat o piesă de
teatru în colaborare cu actori de la teatrul clasic „Ioan Slavici” Arad.
Duminică dimineaţa, trupele care au venit pentru prima dată în Arad au fost plimbate
pentru a cunoaşte orașul, a avut loc festivitatea de deschidere și au început spectacolele. Ele sau jucat pe parcursul a trei zile şi au fost împărţite în două serii. Prima serie a ţinut de la ora
14.00 până la ora 18.00; a urmat o pauză, iar de la ora 20.00 până la ora 22.00 a urmat o nouă
serie de spectacole.
În
pauza
dintre
spectacole au avut
loc dezbateri la care
s-au discutat pe larg
spectacolele jucate.
Piesele
au
fost
recenzate
şi
în
revista
festivalului
„Girouette”,
unde
după
fiecare
spectacol era scrisă
cronica şi impresiile.
În
fiecare
dimineaţă au avut
loc ateliere conduse de animatori din străinătate şi din România. Fiecare participant a fost
repartizat la un atelier iar la sfârşitul festivalului a avut loc spectacolul atelierelor.
Joi, a avut loc un spectacol concurs unde s-au pus întrebări din piesa „Caligula” a lui
Albert Camus. După aceea a avut loc închiderea festivalului, iar seara a fost dedicată cântecelor
internaţionale şi concertului lui Mircea Baniciu.
Pentru mine acest festival a fost ultimul la care am participat în calitate de membru
Amifran şi am încercat să mă implic cât mai mult. Am încercat să socializez cât mai mult posibil
şi să îmi fac cât mai mulţi prieteni.
ANCA LEAC, clasa a XII-a E
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EUROWEEK 2010 – Stara Zagora
(In lumea de basm a Uniunii Europene)

În luna octombrie, în Bulgaria, la Stara Zagora, România a fost pentru a patra oară
prezentă la acest eveniment de o mare amploare cultural și educative – Euroweek. La toate
cele patru ediţii la care ţara noastră a fost invitată după aderarea ei în U.E., România a fost
reprezentată de elevii Colegiul Național «Moise Nicoară» Arad.
La manifestare au participat câte 8 elevi și 2 profesori din aproape toate ţările U.E.
Scopul acestui eveniment (iniţiat în 1992) a fost de a crea un cadru adecvat, multicultural și
multilingvist, în care elevi din toată Europa să schimbe idei și să participe la diverse activităţi
care să îi ajute să se cunoască mai bine și să colaboreze la proiecte multinaţionale.
Tema întâlnirii din acest an a fost basmul (legenda, mitul) popular. Fiecare echipă a pus
în scenă un basm reprezentativ pentru cultura ţării lor, al cărui mesaj să fie etern valabil. Elevii
de la Colegiul Național «Moise Nicoară» (Țociu Laura, Ardeu Christian, Străuţ Cornelia, Costea
Filip, Iakab Alexandra, Rus Andreea, Oprean Octavian, Filip Francesca) au primit aplauzele
entuziaste ale publicului pentru punerea în scenă și interpretarea cu talent și candoare a
legendei Meșterul Manole.
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Numeroase alte activităţi la care elevii arădeni au participat au arătat că învăţământul
românesc se face la standarde europene la Colegiul Național «Moise Nicoară». Ei au declanșat
ropote de aplauze interpretând pe scenă celebra melodie a trupei O-zone «Dragostea din Tei»,
au impresionat prin nivelul ridicat de cunoaștere a limbilor străine (lb. engleză și lb. franceză),
prin sociabilitate și prin talentul de a interacţiona activ fie că era vorba de competiţii sportive
sau de ore de iniţiere în limba bulgară sau la diverse ateliere de măiestrie artistică.
Însoţiţi de dna prof. Adriana Filip și de dl. prof. Radu Savulov, cei 8 elevi au avut ocazia,
timp de o săptămână, de a se simţi cu adevărat cetăţeni ai Uniunii Europene, de a-și pune în
valoare calităţile și competenţele și de a face cunoscută tuturor o parte din patrimoniul cultural
al României și al Aradului. Ei au fost deja invitaţi la următoarea ediţie a Euroweek care se va
desfășura anul viitor in Anglia.
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Germană? Proiecte? Scenete? Ziar? Atunci Mediaş!
Mediaş = proiecte, dezbateri, mass-media, limba germană. Cel puţin noi am ajuns la
această concluzie după seminariile de formare în limba germană la care am participat anul
trecut, în noiembrie 2009, respectiv în aprilie 2010, la Mediaş. Şcoala noastră a fost
reprezentată de Darida Kinga, Savulov Tulia şi prof. Portal Aurelia, în noiembrie, cărora li s-au
alăturat Negrilă Alina şi Rus Andreea Oana, în aprilie.
Tema a fost „Der Mensch in Raum und Zeit. Mensch, menschlicher, allzu menschlich.”
(Omul în timp şi spaţiu. Omenos, mai omenos, cel mai omenos) Scopul întâlnirii a fost acela de a
invita profesori şi elevi care studiază limba germană, de a le lansa o temă şi de a-i antrena în a
socializa şi a o dezbate din diferite ipostaze.
La seminar - atât în noiembrie, cât şi în aprilie - au participat elevi şi profesori din diferite
oraşe ale României, cum ar fi: Timişoara, Reşiţa, Cluj, Braşov, Satu Mare, Vrancea, Bucureşti,
Constanţa, Chişinău şi desigur, Arad. În noiembrie am învăţat, printre altele, cum să scriem un
articol de ziar sau să realizăm o scurtă emisiune radio. Aceste cunoştinţe le-am şi pus în practică
a doua zi, când am luat interviuri oamenilor din Mediaş despre un mic aspect al temei mari.
Seminarul s-a încheiat cu citirea, respectiv ascultarea materialelor celorlalte grupe; am fost
surprinse de multitudinea punctelor de vedere şi de implicaţiile acestei teme.
Pentru aprilie, când urma să ne reîntrunim, mai mulţi şi mai pregătiţi, ne-a rămas ca
„Hausaufgabe” să prezentăm propria interpretare a temei. Subtema pe care am ales-o a fost
„Istoria măsurării timpului”. Pentru a fi cât mai interesantă, am decis s-o ilustrăm printr-o scurtă
piesă de teatru, pregătită minuţios cu câteva săptămâni înainte de ziua prezentării. Astfel,
fiecare dintre noi patru a reprezentat o anumită perioadă istorică - preistorie, antichitate, evul
mediu și epoca contemporană.
Programul a fost deosebit de bine realizat şi respectat cu stricteţe de toţi. Fiecare ştia
ora şi locul exact al desfăşurării prezentărilor şi al servirii mesei. Dimineaţa şi după-masa au
avut loc expunerile (filmuleţe, statistici, desene sau scenete), iar seara s-au organizat jocuri
distractive şi competitive. Majoritatea participanţilor au dat dovadă de seriozitate, răbdare, şi,
nu în ultimul rând, punctualitate, însuşirea caracteristică germanilor.
La sfârşitul seminarului am completat cu toţii un feedback şi în urma acestuia s-a stabilit
ce anume necesită îmbunătăţiri sau modificări. Nouă, elevilor, ne-a plăcut mult faptul că am
avut prilejul să ne facem prieteni noi, să ne împărtăşim părerile, să exersăm şi să ne îmbogăţim
vocabularul de limbă germană şi, nu în ultimul rând, să ne simţim bine. Sperăm că ne vom
reîntâlni cât mai mulţi şi în acest an şcolar, tot la Mediaş, discutând, de data aceasta, pe
marginea temei „Stadt – Land - Fluss” („Oraş - Țară - Fluviu”).
Kinga Darida, clasa a XI-a A
Alina Negrilă, clasa a X-a A
Andreea Rus, clasa a X-a A
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CUM AM AJUNS LA GLOBAL YOUNG LEADERS CONFERENCE
WASHINGTON 2010?

Simplu!:) Invitată împreună cu colegii mei din clasa a XI-a A de către Departamentul de
Stat al SUA și guvernul Chinei.
Ingredientele? Lăsând gluma la o parte: perseverenţa, limbi străine vorbite foarte bine,
munca multa și afinitatea pentru activităţi extracuriculare. Elementul cheie? Invitaţii
personalizate oferite de către dna Prof.Dr.Vanda Stan (căreia ţin să-i mulţumesc încă o dată pe
această cale), mie și colegilor mei, la Global Young Leaders Conference, mai exact congresul
tinerilor lideri mondiali.
Cinstit, nu am crezut până în ultima secundă că voi fi selecţionată iar bucuria a fost
nemăsurată când am fost anunţată că fusesem aleasă pentru a participa la cel mai prestigios
program de training în domeniul leadershipului internaţional. Două săptămâni, două mari orașe
ale Americii: Washington și New York ce urmau să devină în cursul vacanţei de vară contextul
celei mai complexe și fascinante experienţe, orașe care și-au lăsat o amprentă definitivă asupra
mea, atât ca elev, om cât și, implicit, ca și cetăţean al României.
Poate, cel mai impresionant moment a fost imaginea celor peste 400 de tineri lideri, din
100 de ţări pe care i-am cunoscut în prima zi a programului, tineri cu care urma să iau parte la o
incredibilă aventură culturală și socială. Vorbind fiecare o engleză cu accente diferite,
aparţinând unor culturi cu valori, concepţii și doctrine diferite. Am lăsat timpul pe care l-am
avut la dispoziţie să creeze între noi o legătură mai puternică decât toate diferenţele sociale,
geografice, economice și politice artificial create. Am trecut împreună prin pregătiri intense,
simulări de dezbateri politice și economice, sesiuni de prezentare și workshopuri ţinute de
personalităţi de prim rang din Congresul SUA, Departamentul de Stat al SUA, Banca Mondiala,
Fondul Monetar International, ONU, UNESCO, Ambasadori ai diferitelor ţări în SUA pregătire
care s-a finalizat cu simularea unui summit global, simulare pe care am avut privilegiul să o
realizăm chiar la sediul ONU din New York. Am fost foarte plăcut impresionaţi de interesul pe
care ni-l acordau și de respectul pe care-l arătau, dânșii considerau că trebuie să îl acorde
tinerilor și liderilor acestora, celor ce vor conduce destinele globului în următoarele decenii.
Prezentarea culturală a celor două mari orașe ne-a oferit șansa să vizităm Ellis Island,
Statuia Libertăţii, Muzeul de Artă Modernă, Muzeul Holocaustului, Memorialul Jefferson, iar
timpul de socializare alocat ne-a purtat pe străzile din Times Square, Rockefeler și nu în cele din
urmă Georgetown și Chinatown.
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Pentru mine această experienţa a avut un impact pe care am început să-l resimt mai
mult în timp. Am luat câte puţin de la fiecare persoană pe care am cunoscut-o și am încercat să
vin acasă cu mai mult decât un bagaj extra de cunoștinţe și câteva sute de poze, am încercat să
aduc cu mine puţin din aerul occidental, din speranţa și determinarea ca prin multă muncă, să
reușim să dăm și României sclipirea de care are nevoie pentru un viitor mai bun.
Ileana Lazea, clasa a XI-a A
Comunitatea internaţională și problemele globale precum deșertificarea, globalizarea,
„fair trade” sau relaţiile diplomatice dintre diferite state m-au fascinat de mult timp. În ultimii
aproximativ doi ani am încercat să îmi aprofundez cunoștinţele în aceste domenii, citind
articole, cărţi sau reviste pe aceste teme. Nominalizarea mea de către dna.prof. Vanda Stan la
Global Young Leaders Conference, o conferinta ce reunește 400 de tineri preocupaţi de
problemele internaţionale din întreaga lume a fost mai mult decât o surpriză pentru mine. A
fost ceva de neînchipuit! Un vis! Pe atunci, prin octombrie 2009, n-aș fi crezut că eu aș putea să
particip vreodată la un eveniment de o asemenea amploare. Dar, până la urmă, am reușit.
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După primirea scrisorii de nominalizare la școală, m-am documentat despre organizatori
și program: o conferinţă de 12 zile, ţinută în Washington, DC și New York, care îmbina discuţii
între tinerii participanţi, pe teme sociale, politice, economice, discursuri ale unor specialiști în
aceste domenii, simulări ale unor conflicte diplomatice internaţionale și vizite ale orașelorgazdă. Am considerat oportunitatea de a întâlni tineri interesaţi de aceste probleme și de a
cunoaște diferite culturi o șansă unică, de aceea am fost hotărâtă să fac tot posibilul pentru a
participa.
Am început prin căutarea sponsorilor: pe internet și prin oraș. Succesul a fost parţial,
dar, până la urmă, cu ajutorul sponsorilor și al părinţilor, am reușit să mă înscriu, iar când am
primit scrisoarea de confirmare, am fost în al nouălea cer!
Timpul a zburat, iar în perioada 27 iunie - 8 iulie 2010 am participat la Global Young
Leaders Conference (GYLC), reprezentând, împreună cu un coleg de clasă, Romania și, în același
timp, Europa de Est, deoarece din nici o alta tara din aceasta parte a continentului nu au mai
fost acceptaţi tineri. Acest lucru a fost o responsabilitate în plus, dar cred ca ne-am ridicat la
nivelul așteptărilor.
În timpul celor 12 zile am cunoscut tineri deosebit de talentaţi, pe cât de diferiţi din
punct de vedere al culturii, pe atât de sociabili. Cel mai bine m-am înţeles cu Jhodi, din Jamaica,
Iraklios, din Grecia și Daniela, din Costa Rica, cu care încă ţin legătura și visăm să ne întâlnim și
anul viitor...
Discursurile au fost pe teme diferite, dar toate mi s-au părut deosebit de interesante.
Am avut oratori care lucrează la ONU, la departamentul de stat al SUA, profesori de comunicare
internaţională, sau fondatoarea unei organizaţii împotriva exploatării sexuale a copiilor. Ceea ce
ei ne-au dezvăluit mi-a deschis ochii cu adevărat: atât de multe mai sunt de făcut în lume!
Precum oratoarea de la ONU a citat un secretar-general al acestei organizaţii: „ONU nu a fost
creată pentru a ne duce în rai, ci pentru a ne salva din iad”.
În cadrul conferinţei am fost împărţiţi aleatoriu în 17 grupe de câte aproximativ 20 de
elevi, fiecare grup reprezentând o tara și interesele ei în cadrul simulărilor (China, Rusia, SUA,
Venezuela etc). Eu am nimerit în grupa Republicii Cehe, împreună cu tineri din Australia, Grecia,
Germania, Bolivia, China etc. Cea mai mare parte a activităţii noastre am desfășurat-o în aceste
grupe: discuţii, simulări, brainstorming-uri. Simulările - trei la număr - au fost deosebit de
interesante. Prima a fost despre disputa dintre Airbus și Boeing legată de subvenţii. Ne-am
împărţit în trei „tabere”: cele doua companii și juriul. Eu am fost în juriu. În a doua simulare neam concentrat pe situaţia conflictuală dintre turci, greci și ciprioţii din Cipru. Aici deja ne-am
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confruntat ideile de rezolvare a acestei probleme cu grupele care reprezentau celelalte ţări - cu
rezultate neașteptate! În penultima zi a conferinţei - după o pregătire intensă - am recreat
summit-ul mondial al
ONU, chiar într-o sală de
conferinţe a ONU! Am
votat propuneri pentru a
îmbunătăţi situaţia în
diferite
domenii
(securitate internaţională,
alimente
modificate
genetic, drepturile omului
etc.),
am
propus
amendamente
și
am
încercat să obţinem decizii
cât
mai
favorabile
Republicii Cehe. Cred că
am avut succes!
Conferinţa a fost o
oportunitate unică de a
acumula cunoștinţe și de a
vedea lumea cu noi ochi nu credeam că voi putea
învăţa atât de mult în doar
12 zile! Cu siguranţă a fost
experienţa vieţii mele.
Sper că în viitor din ce în
ce mai mulţi tineri din
Arad și Romania vor putea
participa la astfel de evenimente, deoarece le consider esenţiale pentru lărgirea orizontului și
înţelegerea și acceptarea diferitelor culturi. În mileniul trei nu ne mai putem permite să avem o
viziune limitată, depășită asupra lumii - totul se schimbă, și noi trebuie, trebuie să ţinem pasul!!
Kinga DARIDA, clasa a XI-a A
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GYLC a fost o experienţă
care m-a schimbat. Pe lângă
faptul că am purtat dialoguri cu
oficiali
din
partea
FMI,
Departamentului de Stat, ONU,
precum
şi
cu
profesori
universitari şi cu vorbitori
motivaţionali, ceea ce a făcut din
GYLC o experienţă unică a fost
faptul că toate acestea se
petreceau
într-un
mediu
multicultural,
la
conferinţă
participând elevi din toată lumea.
S-au desfăşurat şi trei simulări, în
cadrul cărora trebuiau rezolvate
diverse probleme ipotetice la
nivel mondial.
Organizarea
a
fost
impecabilă. În Washington DC,
am
vizitat
monumentul
Washington,
monumentul
Lincoln, precum şi mai multe
muzee de istorie şi ştiinţe ale
naturii şi, desigur, Casa Albă. În New York, am simţit pulsul unei metropole cosmopolite. Ne-am
plimbat prin Times Square chiar de 4 iulie, am văzut Statuia Libertăţii şi Ellis Island, simbolice
pentru ideea de America – tărâmul oportunităţilor.
Per total, a fost o experienţă care ne-a influenţat pe toţi şi ne-a dat încrederea că vom fi
lideri, liderii care vor schimba, chiar şi dacă doar cu puţin, felul în care funcţionează lumea.
Şerban Necşa-Dămăcuş, clasa a XI-a A

Pentru mine, Global Young Leaders Conference a fost o experienţă unică în viaţă. Am
participat la această conferinţă nominalizată de doamna profesor Vanda Stan, care a
nominalizat pentru participare mai mulţi elevi din clasa mea, printre care și eu. Când am primit
invitaţia am știut că GYLC va fi o experienţă de neuitat, iar așteptările mele au fost mai mult
decât depășite.
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Am ajuns în Washington D.C. în data de 4 iulie. Am fost așteptaţi la aeroport și
transportaţi către hotelul unde am și fost cazaţi pe întreaga durată a conferinţei din capitală,
Sheraton National. Aici am fost împărţiţi în grupe, fiecare grupă reprezentând o ţară. Tema
conferinţei a fost „Cum să devenim adevăraţi lideri?”, întreaga noastră activitate s-a desfășurat
în jurul discuţiilor politice, diplomatice, a relaţiilor internaţionale și a conflictelor mondiale. Pe
scurt, în jurul ONU în fiecare zi aveam cursuri intensive, iar printre ele se strecurau vizite în
diferite părţi ale orașului. Am vizitat monumentele foștilor președinţi americani, precum și
monumente ridicate în cinstea eroilor de război, am vizitat muzee faimoase precum Muzeul
Holocaustului și o parte din Institutul Smithsonian. Am văzut Casa Alba, Capitoliul și
Monumentul Washington. Am vizitat o mulţime de centre comerciale, pieţe și cartiere
faimoase.

După 6 zile de neuitat în capitala americană, am pornit spre New York City. Am luat
prânzul în Philadelphia și am avut ocazia de a vizita Liberty Bell. În NYC, am fost cazaţi la
Colegiul Manhattan. Aici programul academic s-a intensificat, iar noi a trebuit să pregătim
pentru finalul conferinţei o simulare a unui Summit Global, care s-a ţinut la sediul ONU din New
York. Acolo am învăţat despre modul de funcţionare a ONU și despre modul de organizare a
unui summit, fiecare având un rol precis în reprezentarea intereselor ţării pe care o reprezenta.
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Am luat prânzul sau cina aproape în fiecare zi în Times Square, am vizitat Muzeul de Arte
Moderne, Chinatown, sediul ONU și am fost la musicalul, Marry Poppins, pe Broadway.
În ultima seară s-a organizat o cină festivă la bordul unui vapor pe Huston. De aici, am
admirat frumuseţea Manhattan-ului noaptea și a Statuii Libertăţii. Cina a fost deosebită, am
petrecut extraordinar alături de prietenii pe care ni i-am făcut acolo. De dimineaţă, au început
îmbarcările spre casă, nu înainte de a ne lua rămas bun unii de la ceilalţi și de a ne promite o
noua întâlnire peste câţiva ani.
Recomand cu toata căldura acest program, GYLC, tuturor tinerilor, fie ei interesaţi de
diplomaţie sau nu. Aici am învăţat să mă integrez și să mă adaptez mai bine, să accept pe cei din
jurul meu, fiind înconjurată de tineri din toată lumea. Pentru mine GYLC înseamnă:
interculturalitate, diplomaţie, disciplină și educaţie.
Chis Simina, clasa a XI-a A

Fiind nominalizată de doamna prof dr Vanda Stan, profesoara mea de limbă engleză din
Colegiul National „Moise Nicoară” să particip la GYLC, am decis să profit de această
oportunitate și, spre deosebire de colegii mei care au optat pentru varianta GYLC- SUA, m-am
înscris pentru sesiunea ce a avut loc în China în aceasta vară.
Această conferinţă a fost o experienţă unică, de neuitat. Am avut posibilitatea de a
cunoaște peste 300 de elevi din întreaga lume, de a le cunoaște cultura și în același timp de ami face propria cultură cunoscută. Schimburile de idei și discuţiile lungi pe diverse teme pe care
le-am avut cu restul participanţilor m-au ajutat să-mi deschid mintea și să privesc lucrurile și din
alte perspective. Am aflat multe despre problemele economice și politice cu care se confruntă
alte ţări și în același timp am înţeles mai bine care sunt problemele cu care se confruntă
România. Pe parcursul conferinţei am avut întâlniri pe diverse teme, cum ar fi comunicarea
între diverse culturi, ce înseamnă să fii un lider mondial, cum se pot rezolva situaţiile
conflictuale de diferite tipuri, iar la final am participat la o simulare pe tema deficitului de apă în
lume, problemă care devine din ce în ce mai gravă. Fiecare membru al fiecărei grupe a primit un
rol, cum ar fi manager-ul unei companii sau Ministrul Agriculturii sau de Externe, rol pe care l-a
jucat în cadrul simulării. Astfel, am reușit să înţelegem și să analizăm această problemă, în final
găsind câteva soluţii posibile.
De asemenea, am avut plăcerea și onoarea de a cunoaște importanţi oameni de afaceri,
ambasadori și de a discuta cu Ministrul de Afaceri Externe al Chinei, toţi aceștia ajutându-ne să
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înţelegem mai bine problemele globale cu care se confruntă o lume întreagă și soluţiile care au
fost găsite până acum în cadrul unei cooperări trans-naţionale benefice întregului mapamond.
Pe lângă toate aceste întâlniri și sesiuni, ne-am bucurat și de niște excursii incredibile în
câteva dintre cele mai cunoscute orașe ale Chinei: Beijing, Hangzhou, Shanghai și Hong Kong.
Am avut plăcerea de a urca pe Marele Zid, de a vizita Templul lui Buddha, Orașul Interzis,
Palatul de Vară și multe alte obiective turistice cunoscute. De asemenea, am cunoscut și
mâncarea tradiţională chinezească și vechile obiceiuri locale. Astfel, pot spune că am ajuns să
cunosc atât situaţia globală actuală, cât și o cultură extraordinară.
Pentru mine această experienţă a fost foarte importantă, m-a maturizat și m-a făcut să
mă cunosc și pe mine însămi mai bine, fiind pusă mereu în situaţii diferite de cele cu care eram
obișnuită, să înţeleg rolul și locul meu în lume,să preţuiesc fiecare clipă și să încerc să aduc
acasă tot ceea ce m-a entuziasmat din diversitatea culturală și opinii.
Tulia Savulov, clasa a XI-a A

Decembrie 2010

Revistă de opinie și atitudine a elevilor

numărul 10

57

Laboremus

Voluntariatul - experienţă unică
Gabriela Piroş, clasa a X-a A
Începutul anului şcolar 2010-2011 a însemnat pentru elevii clasei a X-a A trăirea unei
experienţe inedite în ceea ce priveşte ajutorarea copiilor aflaţi în dificultate. Împărţiţi în 6 grupe
ne-am deplasat pe rând la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Arad, unde am
desfăşurat activităţi de voluntariat.
Aceste activităţi interesante au apărut din proprie iniţiativă, fără constrângeri şi fără a
aştepta recompense financiare, scopul principal fiind asigurarea suportului pentru elevii cu
deficienţă mintală moderată, gravă şi severă, care au avut mai puţin noroc în viaţă. I-am ajutat
să scrie, să citească, să socotească, să deseneze, ne-am jucat cu ei, am povestit împreună, toate
acestea ajutându-ne să socializăm. Spre surprinderea noastră am găsit în această şcoală copii
care se comportau normal, deschişi, sinceri, prietenoşi, suflete curate care căutau înţelegere şi
prietenie.
Toţi participanţii la voluntariat au fost plăcut impresionaţi de ceea ce se întâmplă în
această instituţie, câţiva dintre ei dorind să-şi exprime opiniile, care sunt redate mai jos:

Pop Aelius:
„În anul şcolar 2010-2011 am luat parte la activități de voluntariat la Şcoala Specială.
Când am intrat prima oară în şcoală un puternic sentiment de nesiguranță m-a cuprins. Nu
ştiam la ce să mă aştept sau cum să mă comport. Am fost întâmpinați cu multă căldură de către
personalul acestei instituții, ce întreprinde zilnic eforturi riguroase pentru îngrijirea copiilor cu
nevoi speciale.
Acolo am asistat şi am contribuit la desfăşurarea orelor de curs, am participat la ora de
calculatoare şi de matematică. Copiii au fost încântați să ne aibă ca participanți la oră şi ne-au
asaltat cu diverse întrebări la care am fost bucuroşi să răspundem.
Ultima noastră vizită a fost binevenită, domnul profesor trebuind să repare nişte
calculatoare, ne-a rugat să facem exerciții la matematică cu copiii. Am fost încântați să ajutăm.
Copiii au fost entuziasmați şi au participat activ la oră, rezolvând toate exercițiile propuse.
Copiii au fost cuminți şi ascultători şi chiar îmi face plăcere să facem ore împreună.”

Oraş Mădălin:
„În opinia mea, această experiență este necesară formării oricărui tânăr de perspectivă.
Consider acest voluntariat o oportunitate deosebită de a înțelege faptul că unii dintre noi pot
avea probleme de sănătate, fără a avea vreo vină.
Cu acest prilej, aş dori să mulțumesc acestor şcoli speciale care înțeleg asemenea cazuri
deoarece oferă oportunitatea unui tratament indirect cu care pot trece peste boala copiilor.
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Sunt onorat să ajut aceşti copii, deoarece oricare dintre noi poate suferi anumite traume,
asemănătoare cu a acestor copii.
În concluzie consider această experiență o posibilitate unică de a înțelege că viața nu
este atât de frumoasă precum pare.”

Höniges Josef:
„Pentru mine, voluntariatul a fost o experiență unică şi totodată foarte intensă. Ceea ce
m-a impresionat cel mai mult a fost felul călduros cu care ne-au primit copiii şi educatorii,
aceştia fiind bucuroşi pentru simpla noastră prezență. Bucuria pe care au arătat-o față de cele
mai mici şi banale gesturi mi s-a părut greu de înțeles.
La început, văzând ce fel de importanță şi ce fel de impact au avut întâlnirile noastre
pentru ei am început să mă simt ataşat de ei. Într-un fel, cred că această experiență m-a făcut
să apreciez mai mult familia pe care o am şi iubirea cu care sunt înconjurat în fiecare zi.”

Văşar Karina:
„Anul acesta a fost satisfăcător să iau parte la un program de voluntariat prin care să
ajut copii cu anumite dizabilități. I-am ajutat să deseneze, să picteze, am participat la diferite
jocuri atât pe grupe cât şi individual, ajutându-i să comunice între ei, să se cunoască mai bine şi
să ne cunoască şi pe noi mai bine.
Îmi face plăcere să simt bucuria lor când ne au alături şi mă bucur că le putem oferi
măcar acel puțin din timpul nostru liber, pentru a-i ajuta să îşi dezvolte atât capacitatea de a
socializa cât şi imaginația.
În final sper să înțeleagă şi alții nevoia unora de un suflet străin lângă ei.”
Mulţi
incitante:











îşi pot pune întrebarea „De ce să fiu voluntar?”. Răspunsurile pot fi multiple şi
Pentru a te distra
Pentru a-ţi face noi prieteni
Pentru a te simţi util
Pentru a-ţi asuma o responsabilitate
Pentru a-i ajuta pe cei mai puţin norocoşi
Pentru a-ţi face datoria de creştin
Pentru a testa o nouă carieră
Pentru a exersa cunoştinţe şi abilităţi pe care altfel nu le foloseşti
Pentru a da înapoi o parte din ceea ce ai primit de la alţii
Pentru a înţelege problemele comunităţii în care trăieşti

Dacă doar o parte din afirmaţiile de mai sus reprezintă răspunsuri la întrebarea pe care
ne-am pus-o, atunci putem spune că prin voluntariat suntem mai bogaţi sufleteşte, iar câştigul,
deşi nu material, este unul imens.
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Învățătura – definiții subiective
Evoluție
de Luana Mureșan
Ce înseamnă a învăţa? A memora, a reţine, a deprinde, a însuși... Dar... ce învăţăm? Ei
bine, asta depinde de fiecare persoană, de fiecare din noi ce își dorește să știe, să afle, să
cunoască. Lumea întreagă e plină de informaţii, de lucruri noi, de experienţe palpitante, de
oameni interesanţi, de cărţi bune, de mâncăruri gustoase, de trăiri frumoase, de clipe de
fericire. Depinde doar de noi să ne facem curaj și să ne avântăm în necunoscut, să avem
puterea și curajul de a trăi totul fără regrete, de a gusta puţin din tot, însă nu trebuie să uităm
de valorile și limitele fiecăruia dintre noi, deoarece ele diferă de la om la om sau, mai bine zis,
de la conștiinţă la conștiinţă. Ar trebui să ne amintim de foarte multe ori că toate faptele
noastre au consecinţe, care la un moment dat, s-ar putea răsfrânge și asupra noastră.
Începând de la o vârstă fragedă, ni se implementează o anumită conduită, anumite
gesturi, poate chiar o anumită gândire, suntem învăţaţi ce e bine și rău, ce e corect și ce e
greșit. Într-un cuvânt, cum să fim pentru a ne putea integra în societate. Însă ceea ce nu ni se
spune este faptul că după ce suntem integraţi, majoritatea vom dori să ne întoarcem deoarece
nu ne mai recunoaștem... Suntem atât de preocupaţi să fim „cumsecade”, să facem o impresie
bună tuturor, încât uităm să mai fim NOI înșine, să facem ceea ce ne place. Uităm să ne ocupăm
de sufletul nostru, uităm să râdem cu poftă, uităm să vorbim frumos, să-i ascultam pe cei dragi,
uitam să spunem o vorbă bună, uităm să fim Oameni. Uităm că avem voie să fim supăraţi, să
cerem ajutorul când e nevoie și să greșim.
Devenim roboţi, ne îngropăm emoţiile, gândim logic, raţional, ne comportăm după niște
tipare. Ne pierdem umanitatea, lucrul cel mai de preţ care ne-a fost dăruit... Într-un cuvânt,
învăţăm cum vrea societatea să fim și uităm cum ar trebui să fim, adică oameni, cu sentimente,
emoţii, conștiinţa, singurele lucruri care ne deosebesc de animale.
De aceea, ar fi o idee bună să mai Ascultam uneori, nu doar să auzim... să Reţinem, nu
doar să învăţam... să Privim, nu doar să vedem... și să uităm tot ceea ce nu ne folosește pentru
a evolua, încercând să ne amintim doar acele experienţe frumoase de care am avut parte, cele
care ne fac să zâmbim chiar dacă am avut o zi proastă sau o perioadă grea. Pentru că, în cele din
urmă, acestea sunt singurele care rămân: Amintirile dragi nouă...
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Cunoașterea între obligativitate și pasiune
de Roxana Chirilaș,
clasa a XII–a E
În ziua de azi, multă lume vede cunoașterea ca pe ceva impus de școală și nu o alegere
personală. Se spune că există factori relativ noi, care influenţează decisiv opinia noastră despre
cunoaștere, gradul de pasiune și de interes cu care se abordează un subiect.
Oamenii scuză neștiinţa, arătând cu degetul spre internet și televizor, și astfel au loc
dezbateri, polemici, se scriu cărţi și articole despre influenţa lor nefastă și nivelul redus de
cunoaștere din societatea actuală. Cu toate acestea, adevărul este că totul ţine de noi și nu de
influenţele din jurul nostru; e poate puţin absurd să învinovăţești pentru atitudinea ta ceva
căruia te-ai fi putut opune dacă ai fi încercat cu adevărat.
Un elev vede deseori activitatea de a învăţa, de a cunoaște, ca pe ceva obligatoriu ceva
care trebuie făcut chiar dacă nu place. Mulţi își pun odată cu începerea școlii o întrebare
esenţială „de ce învăţ?”, însă răspunsul este rareori concludent. E păcat că în societatea actuală
ne concentrăm așa de mult pe asimilarea cunoștinţelor și așa de puţin pe scop și pe motivaţie.
E păcat că așa de mulţi se întreabă „La ce-mi folosește mie să știu asta?”. Eu nu m-am
mulţumit niciodată cu explicaţia că învăţ pentru „că trebuie”. Poate că din această cauză pe
mulţi îi revoltă „obligativitatea” cunoașterii și nu înţeleg cât de importantă este de fapt în
autodefinirea noastră.
Totuși de ce învăţăm?! Poate pentru că merită să-ti araţi ţie că poţi și să afli lucruri noi.
Poate pentru că de multe ori cunoașterea e involuntară, o curiozitate a firii care devine încet o
pasiune. Poate pentru că a început să-ţi placă ceea ce faci. Lăsând la o parte munca și etapele
prin care ești nevoit să treci odată cu procesul de învăţare, la sfârșit, sentimentul că ai reușit
este minunat. Însă, cunoașterea depinde în primul rând de dorinţă, dorinţa de a face ceva,
dorinţa de a ști, dorinţa de a reuși. Toate însă, au un impact asupra noastră, de a ne impulsiona
să acţionăm sau de a ne deruta.
În final, totul depinde doar de noi. Putem percepe cunoașterea ca pe ceva impus sau ca o
pasiune. De fapt putem să învăţăm sau putem să nu învăţam deloc. E o alegere personală, însă
sa nu uitam: cunoașterea înseamnă putere.
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Cum să te motivezi în doar cinci paşi!
de Flavia Czika,
clasa a XII-a C
Soarta a făcut ca zilele trecute să îmi pice în mână o revistă foarte populară printre
tinere, pe a cărei copertă era scris cu litere mari, colorate şi pline cu sclipici, încadrate chiar întrun mic chenar, următorul titlu: „S.O.S. Cum să învăț pentru examene?”. Nu voi da numele
revistei. O să-i spunem, simplu, X Girl. Dar acest titlu atât de disperat mi-a atras atenţia şi,
ajunsă în faţa ecranului de la calculator, am dat o căutare rapidă pe Internet. Se pare că, în
ultimul timp, din ce în ce mai multe reviste publică articole cu nume pompoase şi extrem de
sugestive precum „Totul despre motivație – cel mai bun ajutor înainte de examen”, „Cum să
înveți mai bine”, „Cum să te motivezi pentru şcoală şi pentru alte lucruri neplăcute” sau, pentru
cei care vor rezultate de lungă durată, „Cum să înveți eficient şi cu cap (şi să obții rezultate
excelente)!”. Subiectul pare foarte căutat şi pe larg dezbătut, însă oare cât de eficiente sunt
aceste „sfaturi”?

Sfatul nr. 1: „Descoperă ce te motivează!”
Autorul articolului ne spune că primul pas este să descoperim ceea ce ne motivează. În
cazul învățăturii, e foarte greu să ne dăm seama care e acel ceva; în opinia mea, există două
cazuri: fie eşti pasionat de o materie/sau mai multe, şi înveți din plăcere, fie examenele bat la
uşă şi eşti obligat să înveți. Cu toții avem un hobby. Unii adună şervețele, alții rezolvă ecuații şi
integrale. Pe cei din urmă, îi invidiez. Însă nu suntem cu toții pasionați de matematică. Unii
dintre noi trebuie să ducem un adevărat război interior pentru a ne convinge să lăsam alte
lucruri deoparte şi să învățăm.
Cu toate că nu are absolut nicio legătura cu subiectul, revista ne propune însă să luăm
aminte la un studiu conform căruia elevii învață mult mai greu lecțiile care sunt scrise pe foi
albe, decât pe acelea care sunt scrise pe foi colorate. În continuare, autorul ne sfătuieşte ca,
pentru a memora mai uşor lecția, să colorăm paginile manualului în diferite culori. Nimic mai
simplu. Ce n-am face pentru o notă mai bună, nu? Există totuşi un mic inconvenient, şi anume
faptul că, până în clasa a 11-a, majoritatea manualelor sunt primite de la şcoală, şi teoretic, ar
trebui predate la sfârşitul anului într-o stare cât mai bună. Mă întreb cum ar reacționa doamna
bibliotecară când ar vedea paginile manualelor în culorile curcubeului, mai ceva ca o pictură dea lui Kandinsky?

Sfatul nr. 2: „Canalizează-ți puterea!”
Într-adevăr, dacă ai descoperit ce te motivează, nu trebuie să te pierzi în micile detalii
care pot apărea pe parcurs. Dacă ai pornit pe un drum, trebuie mers până la capăt. Atenția
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distributivă este supra-apreciată; câteodată trebuie să îți alegi prioritățile şi pe măsură ce
reuşeşti să duci la bun sfârşit un lucru, să te concentrezi pe următorul.

Sfatul nr. 3: „Încet şi sigur”
Nu ştiu ce fel de elevi model şi-a imaginat cel/cea care a scris articolul. Chiar dacă există
mulți elevi studioşi, care învață materia pe parcurs, cui nu i s-a întâmplat să amâne lucrurile cât
mai mult timp posibil? Mai ales dacă e vorba de un examen? Conform revistei, ideal este să
începem cât mai lent, pentru a nu ne suprasolicita şi a nu ne inhiba. Dar în perioadele cele mai
aglomerate, abia scapi de un examen că te trezeşti cu încă două săptămâna viitoare.

Sfatul nr. 4: „Trebuie să rămână secret!”
Teoretic, cu cât vei amâna momentul dezvăluirii planurilor tale, cu atât te vei simți mai
motivat să reuşeşti. Totuşi, după o îndelungată căutare pe Internet, am ajuns la concluzia că
specialiştii recomandă exact contrariul. Practic, cu cât spunem mai multor persoane de ceea ce
vrem să realizăm, cu atât ne vom simți mai obligați să ducem la bun sfârşit ceea ce am început.
În plus, prietenii ne pot ajuta să învățăm şi pot alunga „tentațiile” cum ar fi ieşitul în oraş sau
vorbitul excesiv pe messenger.

Sfatul nr. 5: „Creează-ţi propria mantra!”
Ceea ce ne propune autorul este să ne găsim o mantra (câteva cuvinte motivaționale pe
care să ni le spunem cu voce tare în fiecare dimineață) şi să încercăm să o folosim mereu. Nu
ştiu cât de practică este această „mantra”, însă pentru a nu da impresia că vorbim singuri, cel
mai sigur mod de a ne auto-motiva şi a nu ne uita prioritățile este de a face o listă cu tot ceea ce
vrem să realizăm, în ordinea importanței lor. Pe măsură ce unele sarcini sunt îndeplinite, le
putem tăia de pe listă. Acesta este un bun mod de a ne vedea progresul, de asemenea, şi de a ne
păstra optimismul (în cazul în care am bifat măcar primul punct de pe listă).
Însa a generaliza conţinutul acestor articole este un lucru inutil. Chiar dacă multe sunt
pline de informaţii mai puţin importante şi care nu au niciun efect benefic pentru noi, nu
trebuie să rămânem indiferenţi; unii autori sunt persoane specializate care au experienţă în
domeniul psihologiei. Totuşi, cum suntem cu toţii unici, fiecare vom avea un fel diferit de a ne
motiva. Nu există o „reţetă” pentru a avea un randament mai bun. Doar noi putem şti cu
adevărat ceea ce este important pentru noi şi viitorul nostru, şi odată ce vom înţelege
semnificaţia acelui lucru, motivaţia va veni de la sine.
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Rolul atenției în matematică
Când rezolvăm o problemă de algebră sau de geometrie, ne concentrăm asupra ei, nu
ne mai atrag alte lucruri, mai mult, nu mai observăm ce se petrece în jurul nostru. Adică suntem
atenţi.
Ce este atenţia? Proces sau fenomen? Se consideră că atenţia constă în activarea,
tonificarea, mobilizarea, orientarea şi concentrarea focalizată a actelor şi acţiunilor
psihocomportamentale în vederea unei reflectări corespunzătoare ori a unor intervenţii
eficiente, de exemplu rezolvarea unei probleme până la capăt. Putem rezolva un exerciţiu sau o
problemă, dacă suntem atenţi, dacă stăpânim cunoştinţele, priceperile şi deprinderile necesare.
Deci, atenţia nu este un proces de cunoaştere, deoarece nu are un conţinut informaţional
specific, dar este implicată în tot ceea ce facem, ca un factor dinamogen şi selectiv în activitatea
de cunoaştere. Dacă raportăm atenţia la matematică, ne dăm imediat seama că ei îi revine un
rol hotărâtor în toate etapele impactului cu matematica.
Distingem atenţia preparativă, necesară trecerii la citirea, analiza, înţelegerea,
cunoaşterea şi învăţarea unei reguli sau a unei definiţii, a rezolvării unui exerciţiu sau a unei
probleme şi atenţia operantă indispensabilă învăţării respectiv rezolvării propriu-zise.
Dezvoltarea atenţiei matematice trece de la forme neelaborate, involuntare la forme
complexe, dinainte gândite în funcţie de natura exerciţiului sau a problemei ce urmează să o
rezolvăm. Adică, atenţia se dezvoltă, pe îndelete, ajungând să trecem treptat, de la acte şi
acţiuni necontrolate, la orientarea şi selectarea lor, mai mult, la dirijarea lor conştientă.
Nu-i uşor să fii atent, deoarece asupra ta acţionează n stimuli, din care unii pot avea rol
perturbator - de distragere, de abatere - după cum alţii pot fi asimilaţi ca factori secundari,
energizori.
Însuşirile atenţiei matematice sunt:
1. Volumul - ce constă din suma actelor şi obiectelor urmărite, a operaţiilor efectuate
2. Concentrarea - rezidă în capacitatea de a urmări un exerciţiu sau o problemă în pofida
stimulilor perturbanţi ce se exercită asupra noastră la un moment dat
Concentrarea atenţiei este de natură vizuală, auditivă, tactilă, gustativă, olfactivă şi
evident, de ordin interior.
3. Stabilitatea - ţine de durata concentrării şi de organizarea atenţiei, adică, în ciuda
acţiunii stimulilor perturbanţi, reuşim să citim, să înţelegem şi să analizăm în profunzime
o problemă până când am rezolvat-o.
4. Distributivitatea - relevă prezenţa mai multor dominante, plurifocalizarea
5. flexibilitatea sau comutativitatea - constă tocmai în capacitatea de restructurare rapidă
a atenţiei, nu numai în trecerea cu uşurinţă de la un exerciţiu la altul, ci şi de la un tip de
activitate la altul.

Decembrie 2010

Revistă de opinie și atitudine a elevilor

numărul 10

64

Laboremus

Încercaţi să învăţaţi poezia Lecția despre cub scrisă de Nichita Stănescu:
Se ia o bucată de piatră,
Se ciopleşte cu o daltă de sânge,
Se lustruieşte cu ochiul lui Homer,
Se răzuieşte cu raze,
Până când cubul iese perfect.
După aceea se sărută de nenumărate ori cubul
Cu gura ta, cu gura altora
Şi mai ales cu gura infantei.
După aceea se ia un ciocan
Şi brusc se fărâmă un colţ de-al cubului.
Toţi, dar absolut toţi zice-vor:
-

Ce cub perfect ar fi fost acesta

De n-ar fi avut un colţ sfărâmat!
şi apoi treceţi şi rezolvaţi următoarea problemă:
Un cub are lungimea laturii n centimetri (n  N * ) şi este vopsit pe toate cele şase fețe. Se
secționează cubul în n 3 cubulețe cu lungimea laturii 1 cm, având fețele paralele cu cele ale
cubului inițial. Câte cubulețe au cel puțin două fețe vopsite? Dar nici una?
Aţi reuşit? Înseamnă că dispuneţi de atenţie flexibilă. Nu aţi reuşit? Efectuaţi şi alte
exerciţii de acest fel.
Aşadar, nu poţi fi un bun matematician dacă nu ai o atenţie corespunzătoare. Cum o
poţi dobândi? Învăţând şi muncind, muncind şi învăţând în raport cu sarcinile primite din partea
profesorilor sau autoimpuse treptat. Oprindu-te şi luând-o de la capăt, efectuând două sau mai
multe operaţii, în funcţie de gradul de dificultate. Atenţia, cu toate însuşirile sale, a fost şi
rămâne o rezultantă a actelor proprii, a modului de organizare şi desfăşurare a acestora. În
raport cu activitatea, în cazul nostru matematica, atenţia se specializează dobândeşte
autonomie şi identitate.
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Ştiați că...?

Istoria Numărului Zero
În primele secole ale erei noastre, un hindus al cărui nume n-a fost conservat de istorie,
imagina un caracter special, actualmente numit zero, pentru a marca absenţa unei cifre de o
ordine oarecare dintr-un număr. Sistemul de numeraţie pus la punct în India s-a bazat apoi şi pe
folosirea semnului respectiv. Se presupune că noţiunea de zero a fost folosită pentru prima
dată în Babilonul antic unde s-au descoperit şi principiile sistemului de numeraţie utilizat de noi.
Prin secolul al VII-lea, arabii înţeleg toată semnificaţia noii cifre şi o preiau. Ei observă că
zero este un operator ( extensie şi generalizare a noţiunii de creştere, una dintre cele mai
importante noţiuni matematice introdusă de savantul englez George Boole 1815-1864 în opera
fundamentală Legile Gândirii 1854), întrucât fiecare zero adăugat la dreapta unui număr
permite multiplicarea instantanee a acestuia cu 10. În secolul al IX-lea, marele învăţat
Mahomed din Horezm unul din creatorii Algebrei îl întrebuinţează într-un tratat de Aritmetică
Al. Horezmi care s-a bucurat de multa preţuire. În Europa, sistemul de numeraţie bazat pe zero
a fost cunoscut tot prin intermediul arabilor. De fapt, în jurul anului 1820 lucrarea lui Mahomed
a fost tradusa în latină. Așa numita aritmetică comercială ( ale cărei baze au fost puse de
fenicieni) începe să întrebuinţeze cifra zero în secolul al XIV-lea, prin negustorii italieni.
Din punct de vedere etimologic, cuvântul zero este de origine latină fiind împrumutat
din limba arabă unde sensul lui era de vid. Născut din dorinţa de a ţine o socoteală exactă a
bunurilor sale, cifra zero este indispensabilă în efectuarea calculelor. Este greu să ne imaginăm
că secole de-a rândul oamenii nu au cunoscut această cifră, ceea ce făcea ca efectuarea
operaţiilor să fie extrem de dificilă. În zilele noastre, zero a căpătat o importanţă şi mai mare
deoarece în calculatoarele electronice numerele se formează din şiruri alcătuite numai din două
cifre 0 şi 1.

Numere Speciale Pitagoriene
„1” Numărul unu a fost foarte special pentru Pitagorieni. A fost primul număr creat, la
început a fost considerat mai mult decât un număr. Ca şi Adam în vechiul testament, numărul
unu a fost creat ca şi imaginea lui Dumnezeu. Acest număr a avut calităţi divine, a fost un
simbol al unităţii, un simbol al priorităţii.
„2” Numărul doi a fost primul număr par, a fost considerat un număr special dar cu mai
puţine calităţi ca şi numărul unu.
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Tetraktos
Faptul că suma primelor patru numere (1+2+3+4) este 10 a însemnat ceva special
pentru Pitagorieni. În Greacă se numește tetraktos.

Trapez interesant:

1x9+2=11
12x9+3=111
123x9+4=1111
1234x9+5=11111
12345x9+6=111111
123456x9+7=1111111
1234567x9+8=11111111
12345678x9+9=111111111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 9 +10= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rația de Aur
Dacă împărţim lungimea unui dreptunghi la lăţimea acelui dreptunghi şi obţinem 1.618
atunci spunem că dreptunghiul are raţia de aur.
Mulţi oameni cunosc această raţie ca şi exemplu: dacă împarţi înălţimea ta la greutate şi
obţii 1.618 se spune ca eşti un om perfect.
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Jocuri şi probleme distractive
REBUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trei sau mai multe puncte situate pe aceeași dreaptă se numesc puncte....................;
Unghiul ale cărui laturi coincid se numeşte unghi.........................................................;
Două unghiuri opuse la vârf sunt...................................................................................;
Perpendiculara dusă pe un segment prin mijlocul segmentului se numeşte................;
Unghiul care are măsura mai mare de 900 se numeşte unghi.......................................;
Distanţa de la centrul cercului la un punct de pe cerc se numeşte...............................;
Transversală sau............................................................................................................;

SUDOKU

9
6

6
8
7
3 8
9 4
9 2 8 4 5

2

5
8
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Dragonul Roşu
Dragonul Roşu e restaurantul favorit unde patru colegi Lucian, Marius, Ovidiu şi Ciprian
servesc masa la amiază. Fiecare din ei comandă mâncare diferită, vita, pui, porc şi peşte
preparate în diferite stiluri, Canton, Human, Shanghai şi Szechwan. Folosindu-te de următoarele
indicii determină numele fiecăruia, mâncarea comandată şi stilul în care mâncarea a fost gătită:
Ciprian nu a ordonat Shanghai porc.
Lucian nu a comandat nici pui (care nu e preparat în Human style) nici porc.
Mâncarea preferată a lui Ovidiu este peştele (ce nu e preparat nici în Human nici în
Szechwan).

Viața unui Om
Dacă un om şi-a petrecut un sfert din viaţă ca şi copil, o optime ca şi teenager, jumătate ca
şi adult activ şi 11 ani ca şi om bătrân, câţi ani şi-a petrecut ca şi adult activ?

Interviu
Directorul unei companii şi-a planificat pentru interviu 8 persoane J, K, L, M, N, O, P şi Q.
Fiecare persoană va fi intervievată numai odată de Luni până Vineri. Când a fost fiecare persoană
intervievată dacă:
Cel puțin o persoană va fi intervievată în fiecare zi.
În exact două zile, mai mult de o persoană va fi intrevievată.
O este singura persoană intervievată Miercuri.
M şi N trebuie programate pentru interviu exact trei zile după Q.
P trebuie intervievată după K.

Deşteptătorul
Cineva avea un ceas deşteptător, al cărui ac, fiindcă i se rupse odată, era mai scurt. Totuşi
ceasul mergea foarte bine, te puteai folosi de el, atât doar că trebuia întors mai des, de 2 ori pe zi,
dimineaţa când se trezea totdeauna la aceeaşi ora şi seara, la ora 22. Seara cheiţa cu care era întors
ceasul trebuia răsucită de 20 ori, iar dimineaţa de 10 ori. La ce ora se trezea?

Pinguini
5 pinguini Eudora, Hank, Jerry, Ramona şi Wally fiecare din diferite specii Chinstrap,
Emperor, Humboldt, Macaroni şi Rockhopper se antrenează pentru a participa la Olimpiada de
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Iarnă in diferite probe Bobsled, Figure Skater, Hockey, Luge şi Speed Skater. Identifică numele,
specia şi sportul la care participă fiecare pinguin dacă:


Iniţiala numelui pinguinilor nu incepe cu acceeaşi iniţială a speciei din care face parte.



Cei 5 pinguini sunt: Ramona, Hank (care nu e Rockhopper), Emperor, Chinstrap şi cel ce va
participa la Figure Skater.



Jerry, care nu e Emperor pinguin, se antrenează pentru Hokey.



Humboldt nu va participa la Speed Skater.



Cel ce se antrenează pentru Luge este un Macaroni pinguin.

La terminarea unui turneu internaţional de şah, participanţii şi-au strâns mâinile la
despărţire. Fiecare a strâns mâna tuturor celorlalţi. În total au fost 66 de strângeri de mână. Câţi
jucători au participat la turneul de şah?
Se ştie că adunarea şi scăderea sunt cele mai simple operaţii ale aritmeticii. Şi totuşi... Dacă
vreţi să vă amuzaţi puţin - nu însă fără oarecare bătaie de cap - încercaţi să efectuaţi următoarea
scădere: dintr-un număr care are suma cifrelor sale 45, scădeţi un alt număr, compus din aceleaşi
cifre, care, la rândul său, are suma cifrelor tot 45, astfel încât restul să aibă (aţi ghicit, probabil!)
suma cifrelor tot 45! Cu acest prilej veţi observa şi o „coincidenţă”.

Legile lui MURPHY
„Rezolvarea a 90% dintr-o problema se face de obicei în 10% din timp, restul de 10% rezolvându-se
în 90% din timp.”
„Problemele complicate au întotdeauna răspunsuri simple, pe înțelesul tuturor, dar greşite.”

Iluzii optice
Vibrează???
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2, 3 sau... 5
scări???

Liniile roşii par a
nu fi perfect
drepte şi paralele.
Doar par...

Ambele
Ambele figuri
figuri au
au
centrele
centrele egegale
ale deşi
cel dincel
stângdin
a pare a
deşi
fstânga
i mai mapare
re
a fi
mai mare

Realizatori: Laurențiu Căpățînă, Bogdan Danciu, Sabrina Ghip, Dan Motoc, Adriana Neamțu, Alina
Negrilă, Aelius Pop
Profesori coordonatori: Wilhelm Portal, Octavia Potocean
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Colectivul de redacție al revistei Laboremus urează tuturor
cititorilor:

CRĂCIUN FERICIT!
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