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Editorial 

 

Școala și în afara școlii 

 

SUNTEM MAI MULT DECÂT NIŞTE SIMPLI… „ELEVI” 

de Sergiu Scolobiuc, clasa a-XI-a A 

 

Un colegiu modern, de nivel european, un vis pentru mulți, o realitate pentru noi ! 

E imposibil să nu fii mândru că ai oportunitatea de a învăța la această școală de tradiţie şi de 

prestigiu, care este Colegiul Naţional „Moise Nicoară”. Şi de ce să nu fii!?  

Să fii elev la „Moise” înseamnă mai mult decât să fii un simplu „elev”. Eşti mai mult decât un 

nume într-un catalog, sau o foaie matricolă, pentru că educaţia nu poate fi redusă numai la a lua note la 

disciplinele şcolare. Educaţia nu se face doar în clasă la ore, ci mai ales prin programele şi proiectele 

extracurriculare, care completează şi desăvârşesc formarea omului, nu numai a elevului. Este vorba de 

acea şcoală după şcoală sau în afara educaţiei formale. Aceasta funcţionează eficient în colegiul nostru şi 

merită o atenţie specială. 

Educaţia realizată dincolo de curriculumul oficial, prin proiecte şi programe educative 

extraşcolare, reprezintă una dintre „piesele” de rezistenţă ale colegiului, forţa educativă şi impactul 

acestor programe fiind recunoscute în plan internaţional. Iată câteva dintre cele mai cunoscute. 

 Elevii de la „Moise Nicoară” au oportunitatea de a participa la diferite schimburi şcolare, cu 

licee şi colegii din Europa, atât ca elevi ai şcolii, cât şi ca membri ai unor organizații europene bine-
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cunoscute. O „marcă înregistrată” deja a colegiului nostru este reprezentată de schimbul anual, 

organizat în parteneriat cu Aquinas College din Stockport, Marea Britanie. Un schimb devenit tradiție, 

(care durează deja de 17 ani) şi care ne-a oferit oportunitatea să vedem „cum e să fie altfel”.  

De asemnea, proiectul internațional Comenius (accesat în mulţi ani) a fost o şansă de a lucra în 

echipă cu elevi din mai multe şcoli europene. Actualul proiect este coordonat chiar de Colegiul Național 

„Moise Nicoară”, iar anul acesta, mai mulți elevi au fost, pentru câteva zile, gazde, dar și oaspeți ai unor 

elevi din țări precum Anglia, Germania sau Croația. Anul acesta se află în derulare şi un proiect 

Grundwig, în parteneriat cu şapte ţări europene. Euroweek, o ocazie unică să petreci o săptămână în 

orice țară din Uniunea Europeană, iar elevii de liceu sau gimnaziu sunt o prezență constantă în cadrul 

acestui program. Astfel, școala noastră este o poartă deschisă către Europa, dar şi spre împlinirea 

orizonturilor personale ale elevilor. 

Numeroase festivaluri cu tematică artistică sunt organizate de profesorii din „Moise Nicoară”. 

Printre acestea se numără „Theatrum mundi”, o altă „marcă înregistrată” pentru „Moise”, care este 

primită cu mult entuziasm, în fiecare an, de către elevii din școală, din judeţ, din ţară și nu numai, 

festivalul ajungând la cea de-a IX-a ediție în această primăvară! Tot în domeniul cultural, Colegiul 

Național „Moise Nicoară” sprijină și buna-desfășurare a Festivalului internațional „Amifran”, în special 

pentru fanii teatrului în limba franceză. Să nu uităm de „Armonii de Făurar”, care, în fiecare primăvară se 

face mult așteptat de către cei mici și de cei mari, iar lista poate continua… 

Școala noastră se face, de asemenea, remarcată și în domeniul „jurnalismului”, revista 

Laboremus devenind un brand care se confundă cu „Moise Nicoară”. Elevii, împreună cu profesorii 

coordonatori, au ocazia să își aștearnă gândurile în paginile revistei . De asemenea, în mare vogă și cu un 

avânt impresionant, Revista T este foarte citită pe site-ul școlii, putând fi accesată în varianta online. Ea 

reprezintă inițiativa revoluționară a Centrului de Aplicații Transdisciplinare în Educație, o premieră 
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absolută în învăţământul românesc. Centrul (CATEMNA), în doar cei trei ani de la apariție, a devenit o 

prezenţă internaţională cunoscută şi apreciată pentru încercarea sa de a implementa o atitudine şi o 

metodologie transdisciplinară în educaţie. 

„Cireașa de pe tort” a succesului colegiului o reprezintă concursurile și olimpiadele școlare și 

extra-școlare, la care elevii noștri nu doar că sunt nelipsiți, dar reușesc să culeagă anual laurii victoriei, 

de pretutindeni. Implicarea în cercurile de excelență este și ea o realizare a elevilor în ceea ce privește 

activitatea extracurriculară. 

La toate acestea s-ar mai putea adăuga nenumărate alte activităţi artistice şi sportive, activităţi 

de voluntariat, dar lista ar fi foarte lungă. Întregul program extracurricular al colegiului urmăreşte 

deopotrivă dezvoltarea minţii, sufletului şi a corpului, dar mai ales cultivarea unei depline armonii între 

ele. Elevul este înainte de toate un om, iar şcoala noastră încearcă să răspundă tuturor acestor nevoi 

complexe ale fiinţei umane. 

Așadar, să fii elev la „Moise” înseamnă mult mai mult! 
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Interviuri 

Dumnezeu ne-a dat două lucruri: viaţă şi libertate! 

  

 Interviu cu Oreste Teodorescu,  

realizat de Flavius Rus, clasa a X-a E  

 

Oreste Alexandru Scarlat Teodorescu este realizatorul 
emisiunii „Codul lui Oreste”, lector universitar în cadrul Facultăţii de 
jurnalism din Bucureşti, doctorand în teologie la catedra de Drept 
Canonic şi editorialist. 

Este important de menţionat faptul că este autorul a trei 
volume remarcabile: „Codul lui Oreste”, „Demonii puterii în 
democraţie” şi „La sfârşit va fi începutul”. 

Câteva din pasiunile lui sunt: ştiinţele cognitive, psihologia, 
parapsihologia, esoterismul, istoria religiilor şi terapiile 
complementare. 
 

1. Care este cel mai folositor lucru pe care l-aţi 
învăţat în şcoală? 

 
Am să mărturisesc foarte sincer, cel mai important lucru care 

mi-a rămas din şcoală sunt prietenii, am câţiva colegi cu care am 
păstrat o relaţie strânsă de prietenie până în prezent. 

Şi pe vremuri şi acum şcoala pregătea piese de schimb pentru societate. Şcoala trebuie să treacă 
de la filozofia pieselor de schimb la dezvoltarea personală a fiecărui individ. Şi şcoala şi părinţii ar trebui 
să încurajeze dezvoltarea individuală. 

Eu cred că diferenţa dintre profesorii de astăzi şi elevii de astăzi este ca diferenţa dintre un abac 

şi cel mai performant calculator, din păcate numărătoarea cu bile sunt profesorii. 

2. Cum credeţi că ar putea fi oprită promovarea falselor valori în rândul tinerilor? 
 

Efortul trebuie să fie conjugat, părinţii şi şcoala trebuie să îndrepte împreună atenţia tinerilor 
asupra adevăratelor valori. Problema falselor valori este a profesorilor şi a părinţilor, nu a elevilor. 
 
 
3. Care este rolul modelelor în viaţa unui om? 

 
Rolul principal al unui model este să demostreze că, dacă unul a putut, toţi putem. 
 
 



numărul 14  9 Laboremus  
 

Aprilie 2013  Revistă de opinie și atitudine a elevilor 

 
4. Care sunt modelele dumneavoastră? 
 

Netrecând definitiv de la băiat la „bărbat”, modelele mele sunt eroii (cei care se sacrifică pe ei 

înşişi pentru binele celorlalţi). Modelul meu fundamental rămâne Isus Hristos. 

5. Când aţi descoperit pasiunea pentru ştiinţele de la frontierele cunoaşterii? 

Am descoperit această pasiune în două etape, prima etapă între 15 şi 20 de ani, iar a doua între 

30 şi 38 de ani. 

6. Aţi avut un profesor care a descoperit înclinaţia dumneavoastră spre necunoscut? 

 
În ceea ce priveşte această pasiune, am fost o persoană autodidactă. 

7. Care sunt lucrurile de care trebuie să ţină cont un tânăr pentru a deveni un om 
frumos? 

 

În primul rând, trebuie să zâmbească, să nu lase nimic din această lume să îi tulbure sufletul, să 

fie îngăduitor cu generaţiile de dinaintea sa, pe care să le accepte, dar să nu le repete greşelile, să nu îşi 

vândă visele şi libertatea, să fie generos şi să înţeleagă că totul în univers se subordonează raportului 

cauză - efect: „Ce ţie nu îţi place, altuia nu-i face!” 

8. La ce activităţi extraşcolare i-aţi îndruma pe tineri să participe? 

 
Teatru, film, spectacole, călătorii, excursii în străinătate. Consider că şcoala teoretică reprezintă 

15 la sută din devenirea ulterioară a adultului, restul concretizându-se în şcoala vieţii, dobândită prin 

experienţă. 

9. În final, vă rog sa adresaţi un gând elevilor colegiului nostru! 

 
Îmi pun aproape toate speranţele în generaţia voastră, citiţi istorie, întelegeţi mecanismele lumii 

în care trăiţi şi nu uitaţi niciodată că Dumnezeu ne-a dat două lucruri: viaţă şi libertate! 

În mare parte sunt personajul meu secundar, fiecare om care citește scrierile mele trebuie să se 

simtă personajul principal.  
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Sondaj de opinie 
 

 
 
 
1. Numiți 2-3 activități la care ați participat în afara orelor de 

clasă. 
 

 

Gloria Avram, clasa a VI -a B 
Activitățile la care am participat au fost: Olimpiada de Limba Română, serbarea de Crăciun a 

școlii și „Școala Altfel”. 

Ștefana Duca, clasa a VI -a B 
În afara școlii am participat la următoarele activități: „Școala Altfel”, Olimpiada de Limba 

Română și serbarea de Crăciun a școlii. 

Andreea Melinte, clasa a VI -a B 
Eu am participat la „Școala Altfel”, unde ne-am distrat împreună cu doamna dirigintă. Următorul 

concurs la care am participat este „Cangurul Lingvist”. 

Denis Selen, clasa a VI -a B 
Eu am participat la „Școala Altfel”, unde am avut activități extrașcolare. Am participat la festivlul 

„Theatrum Mundi”, unde am prezentat două picturi. De asemenea am participat și la olimpiada 

de Limba Română. 

David Stoica, clasa a VI -a B 
Eu am participat la „Școala Altfel” și „Theatrum Mundi”. 

Iris Tămaș, clasa a VI -a B 
Activitățile mele preferate din afara școlii sunt: „Școala Altfel” și Olimpiada de Limba și Literatura 

Română. 

Anda Ardeon, clasa a X –a A 
În clasa a IX-a am luat parte la proiectul „GROW” organizat de Asociaţia AISEC, care presupunea 

participarea la cursuri şi întâlniri cu teme diverse, de la reguli de igienă la modul în care se 

organizează un eveniment. Proiectul s-a realizat cu ajutorul unor voluntari din Brazilia şi 

Republica Moldova, care au pregătit şi susţinut cursurile în limba engleză.  

Robert Gal, clasa a X –a A 
Proiectul internaţional Comenius care a avut ca subiect Banda lui Moebius, proiectul 

internaţional GROW, olimpiada de fizică şi chimie. 
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Diana Lucaciu, clasa a X –a A 
În decursul anilor de liceu parcurşi, am participat la mai multe sesiuni în cadrul programului 

GROW Arad, am participat şi încă particip la un curs de grafică la Şcoala Populară de Arte 

precum şi un curs de istoria artei. Am mai participat împreună cu clasa şi cu doamna dirigintă, 

Desdemona Nagy-Vizitiu, la oferirea unor cadouri copiilor orfani din cadrul instituţiei „Vis de 

copil.” 

Claudia Lazăr, clasa a X –a A 
Două activităţi memorabile la care am participat recent sunt festivalul de teatru francofon 

AMIFRAN şi săptămâna petrecută în Cehia la EUROWEEK. 

Nadina Nicolov, clasa a X –a A 
De 7 ani studiez un instrument care îmi place şi mă relaxează, şi anume pianul. Din 3 în 3 luni se 

organizează audiţii pentru a arăta şi celorlalţi ce şi cât de mult am reuşit să învăţăm. În ultima 

perioadă am participat la „Academia de Antreprenoriat” organizată de doamna profesoară, 

Selejan Ileana, împreună cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. 

Ana Sturz, clasa a X –a A 
În ultima vreme mi-am petrecut timpul la un curs de Cruce Roşie desfăşurat în oraş şi am facut 

voluntariat la secţia de Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Judeţean Arad. 

Andreea Buda, clasa a X –a E 
Am participat la activităţi precum: 

Festivalul Theatrum Mundi, Olimpiada de 

limba şi literatura română, am vizionat 

piese de teatru împreună cu profesorii în 

săptămâna „Şcoala altfel”. Am făcut parte 

din trupa de teatru Amifran şi la sceneta 

clasei de la Balul Bobocilor. 

Ema Dehelean, clasa a X –a E 
Am participat la activităţi precum: Festivalul Theatrum Mundi; am fost împreună cu clasa şi cu 

profesorii noştri la Teatrul Naţional „Ioan Slavici”, unde am vizionat spectacolul „Tartuffe“; am 

participat și la alte activităţi alături de cadrele didactice. De asemenea, am participat la Balul 

Bobocilor, cu o scenetă a clasei mele. 

Maria Alexandra Fieraru, clasa a X –a E 
În afara orelor de curs, am participat la acţiuni de ecologizare, în săptămâna „Școala altfel”, am 

fost organizator şi participant la Theatrum Mundi. 

Anisia Galea, clasa a X –a E 
Eu am participat la Balul Bobocilor şi la Festivalul Theatrum Mundi. 
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Ștefan Pușcașu, clasa a X –a E 

Am participat la Festivalul „AMIFRAN“ şi la Balul bobocilor. 

Radu Scărlătescu, clasa a X –a E 
Eu am participat la Balul Bobocilor şi la Festivalul Theatrum Mundi. 

Andrada Ștefănescu, clasa a X –a E 
Eu am participat la olimpiade, la secţiunea de film a Theatrului Mundi şi am văzut împreună cu 

colegii la toate piesele de teatru. 

Alexandra Miruna Tătaru, clasa a X –a E 
Am participat la Festivalul Theatrum Mundi, Olimpiada de limba şi literatura română şi 

Cangurul Lingvistic. 

Dalian Răzvan Cucer, clasa a XI –a B 
Anul trecut, pe parcursul proiectului „Școala altfel”, am participat la câteva activități 

extracurriculare: un seminar intitulat „Limbajul trupului”, o acțiune de ecologizare pe malul 

râului Mureș și o conferință cu 

reprezentanții marilor ONG-uri din Arad. 

Dan Ștefan Jorza, clasa a XI –a B 
Câteva dintre activitățile la care am 

participat au fost: Programe de tutoring 

(Chimie), Concursuri pe temă muzicală (Să-

l cunoaștem pe Mozart!) și programe de 

biologie practică, ca de exemplu 

vizualizarea unor expoziții în cadrul 

programului „Școala Altfel”. 

Robert Mihuț, clasa a XI –a B 
Am participat la întâlniri cu anumite personalități pentru a ne ajuta să ne determinăm într-o 

oarecare măsură orientarea profesională și am vizionat filme educative. 

Rareș Dionisie Pop-Moldovan, clasa a XI –a B 
Două dintre activitățile extracurriculare la care am participat au fost: Audiția unui concert de 

muzică clasică la Filarmonica de Stat din Arad, și vizitarea unei expoziții de reptile vii.  

Diana Popoviciu, clasa a XI –a B 
În ultima perioadă împreună cu clasa și cu doamna dirigintă, Ilea Delia, am vizionat filme cu un 

caracter didactic, atât în cadrul orelor de dirigenție cât și la cinematograf. Am mai participat la 

Ziua porților deschise ajutând-o pe doamna dirigintă să prezinte laboratorul de informatică și 

facilitățile pe care le vor avea cei care vor urma o clasă de informatică. 
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Patrik Stepan, clasa a XI –a B 

Am participat la mai multe activități desfășurate în cadrul proiectului Comenius, la centrele de 

excelență în informatică, la tabăra de pregătire a lotului național de informatică, tabără 

găzduită de școala noastră, precum și la alte activități: Teatrum Mundi, Conferința 

Internațională de Matematică „Tiberiu Popoviciu”. 

Crisina Gorza, clasa a XII –a E 
Cea mai importantă activitate pentru mine a fost olimpiada naţională de franceză unde am 

întâlnit oameni mai muncitori, 

mai pasionaţi decât mine şi 

această experienţă a devenit o 

motivaţie pentru viitorul meu; 

Festivalul de teatru francofon; 

Sincronul antidrog, la care am 

participat împinsă de 

convingerile mele privitoare la 

degradarea sănătăţii. 

 

 

2. Ce tip de activități v-au plăcut mai mult și de ce? 
 

 
 
Gloria Avram, clasa a VI -a B 

Activitățile care mi-ai plăcut mai mult au fost olimpiadele și „Evaluarea în Educație”. Mi-au 

plăcut aceste activități deoarece am dobândit încredere în mine. 

Ștefana Duca, clasa a VI -a B 
Mie îmi place să parcip la activități legate de artă. 

Andreea Melinte, clasa a VI -a B 
Părerea mea este că activitățile distractive sau educative sunt cele mai benefice. Una dintre 

activitățile mele preferate este „Școala Altfel” pentru că în decursul acestei săptămâni poți 

învăța lucruri noi prin jocuri diverse. „Theatrum Mundi” este un festival care dezvoltă 

creativitatea.  

Denis Selen, clasa a VI -a B 
Cel mai mult mi-a plăcut „Școala Altfel”, deorece am avut activități de ecologizare, am organizat 

un „Show de talente” și o scenetă de teatru. 
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David Stoica, clasa a VI -a B 
Mi-a plăcut „Școala Altfel”, pentru că am avut activități diverse și distractive și am rupt 

monotonia zilnică. 

Patricia Bathi, clasa a IX –a F 
Cel mai mult mi-a plăcut să scriu articole în revista „Girouette” despre piesele jucate de elevii din 

alte ţări francofone şi de asemenea să-i intervievez pe aceştia în limba franceză. 

Bianca Brojban, clasa a IX –a F 
Activităţile care mi-au plăcut cel mai mult au fost cele care au scos în evidenţă importanţa 

lecturii şi tainele ei, deoarece este foarte interesant şi plăcut să vrei să afli cât mai mult despre 

lecturile care îţi produc o adevarată plăcere şi satisfacţie emoţională în momentul în care le 

citeşti. 

 

Nadina Nicolov, clasa a X –a A 
Nu cred că activităţile competitive m-au 

atras, ci din contră. Mi-au plăcut cele la 

care înveţi noţiuni noi dintr-un domeniu 

care chiar te interesează. 

Andreea Buda, clasa a X –a E 
Cel mai mult mi-a plăcut participarea la 

Festivalul Theatrum Mundi, deoarece 

am luat parte la organizarea lui 

implicându-mă în fotografierea pieselor şi a altor momente. La această activitate am participat 

alături de colegii mei la secţiunea film, din cadrul concursului. 

Ema Dehelean, clasa a X –a E 
Printre favorite au fost activităţile alături de profesori, dar şi experienţa balului va rămâne o 

amintire plăcută, deoarece m-am simţit în centrul atenţiei şi am petrecut momente frumoase la 

repetiţii împreună cu organizatorii şi colegii mei. 

Maria Alexandra Fieraru, clasa a X –a E 
Cel mai mult mi-a plăcut Festivalul Theatrum Mundi, în care m-am implicat ca organizator. 

Anisia Galea, clasa a X –a E 
Mie mi-au plăcut toate activităţile, pentru că din fiecare am învăţat câte ceva şi am ajuns să-mi 

cunosc mai bine colegii şi să leg prietenii. 

Ștefan Pușcașu, clasa a X –a E 
Festivalul Amifran mi-a plăcut cel mai mult, deoarece a fost o ocazie bună de a-mi face prieteni 

din alte ţări şi din România. 
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Radu Scărlătescu, clasa a X –a E 
Mie mi-a plăcut cel mai mult la Balul Bobocilor, deoarece a fost o activitate plăcută la care ne-

am distrat. 

Andrada Ștefănescu, clasa a X –a E 
Cel mai mult îmi place să particip la olimpiade, deoarece mă simt bine într-o competiţie în care 

sunt implicaţi şi alţi colegi de vârsta mea. 

Alexandra Miruna Tătaru, clasa a X –a E 
Mi-au plăcut foarte mult activităţile pentru organizarea Theatrum Mundi, deoarece am 

participat la montarea întregului spectacol, fiind o experientă pe care cu siguranţă o voi repeta. 

Bianca Baul, clasa a XI –a B 
Vizionarea filmelor a fost activitatea care mi-a plăcut cel mai mult. 

Dalian Răzvan Culcer, clasa a XI –a B 
Cel mai mult mi-au plăcut seminariile cu temă psihologică, deoarece consider că sunt necesare 

pentru a-ți dezvolta calități esențiale unei cariere de succes. 

Dan Ștefan Jorza, clasa a XI –a B 
Cel mai mult mi-a plăcut programul de tutoring pentru că în cadrul acestei activități am avut 

ocazia să mă dezvolt, atât eu, ca tutore, 

cât și persoana pe care am ajutat-o acolo 

unde nu se descurca. 

Robert Mihuț, clasa a XI –a B 
Consider că cea mai interesantă 

activitate a fost cea cu ocazia căreia la 

noi în școala au venit diverse 

personalități din mai multe domenii de 

activitate, încercând să îi pună la curent 

pe elevi cu privire la o potențială meserie. 

Rareș Dionisie Pop-Modovan, clasa a XI –a B 
Cel mai mai mult mi-au plăcut activitățile culturale, precum concertul de muzică simfonică, 

deoarece ne sensibilizează și ne transpun într-o stare profundă. 

Raluca Dănilă, clasa a XII -a E 
Cel mai mult mi-a plăcut Festivalul de Teatru Amifran, deoarece am avut ocazia să cunosc tineri 

talentaţi şi, totodată, mi-a plăcut felul în care tineri din toate colţurile lumii sunt reuniţi de o 

singură pasiune: teatrul. 
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3. Care crezi că este câștigul personal din aceste activități? 
 
 
 
Gloria Avram, clasa a VI -a B 

Câștigul meu este că am cunoscut multe persoane, că am învățat să îmi cunosc potențialul. 

Ștefana Duca, clasa a VI -a B 
Câștigul personal din aceste activități este experiența pe care o dobândești participând la 

olimpiade și concursuri. Această experiență te ajută să te descurci în viață, îți va îmbogăți cultura 

generală și îți va dezvolta creativitatea. 

Andreea Melinte, clasa a VI -a B 
Cu ajutorul acestor activități poți învăța lucruri noi și folositoare, iar uneori înveți mai ușor prin 

joacă.  

Denis Selen, clasa a VI -a B 
Câștigul personal din aceste activități sunt amintirile plăcute de la școală, distracția și eliberarea 

de stres. 

David Stoica, clasa a VI -a B 
Eu cred că mi-am îmbogățit cultura generală și am învățat cum trebuie să mă comport în viată. 

Iris Tămaș, clasa a VI -a B 
Câștigul meu din aceste activități este că am învățat să lucrez în echipă, să fiu ecologistă, să nu 

mă cert și să am respect 

față de cei din jur. 

Alexandru Foitoș, clasa 
a IX –a F 

Câştigul personal este 

dezvoltarea unei culturi, 

a unei imaginaţii şi 

formarea unei 

personalităţi aparte.  

Bazili Giliano, clasa a 
X –a A 

Câştigul personal este în 

primul rând îmbogăţirea cunoştinţelor şi a culturii, dar şi dezvoltarea comunicării în diferite limbi 

străine, colaborarea în grup sau dezvoltarea capacităţii de lider.  

Nadina Nicolv, clasa a X –a A 
Acum, în perioada asta, câştigul personal constă în strângerea de informaţii din domeniul ce ne 

interesează şi pe care vrem să-l studiem mai departe, la facultate.  
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Andreea Buda, clasa a X –a E 
Aceste activităţi au rol în dezvoltarea noastră, ajutăndu-ne să vedem ce deprinderi avem, la ce 

suntem talentaţi. 

Ema Dehelean, clasa a X –a E 
Câştigul este că am acumulat informaţii noi, că am petrecut timpul liber învăţând prin joc, prin 

vizionarea unor filme. 

Maria Alexandra Fieraru, clasa a X –a E 
Câştigul personal îl reprezintă experienţa şi amintirile pe care le-am cules pe tot parcursul 

acestor activităţi. 

Anisia Galea, clasa a X –a E 
Câştigul personal este dezvoltarea ca persoană şi lucrul în echipă. 

Ștefan Pușcașu, clasa a X –a E 
Învăţ să socializez şi să-i apreciez mai bine pe alţii. 

Alexandra Miruna Tătaru, clasa a X –a E 
Am învăţat să mă organizez mai bine şi am lucrat sub presiune. M-am descurcat destul de bine, 

reuşind să rezolv problemele ivite. 

Andrada Ștefănescu, clasa a X –a E 
Cu cât participi la mai multe activităţi, cu atât înveţi mai multe lucruri. 

Bianca Baul, clasa a XI –a B 
În opinia mea, câștigul personal din aceste activități este acela că, învățăm să comunicăm mai 

bine, ne apropiem unii de alții, ne sunt prezentate diferite situații din viața de zi cu zi, și astfel 

putem trage anumite concluzii, dezvoltându-ne capacitatea de a distinge binele de rău. 

Răzvan Dalian Cucer, clasa a XI –a B 
Câștigul personal este, evident, progresul. Indiferent de domeniu, progresul reprezintă cheia 

succesului. 

Mădălina Florea, clasa a XI –a B 
Din punctul meu de vedere, aceste activități sunt importante deoarece ne ajută să ne dezvoltăm 

cunoștiințele în mai multe domenii, spiritul de echipă, dorința de cunoaștere. 

Robert Mihuț, clasa a XI –a B 
În cadrul acestor activități mi-am găsit motivația și puterea de a lupta pentru visul meu, acela de 

a deveni arhitect. 

Raul Volentir, clasa a XI –a B 
Câștigul personal în urma acestor activități este dezvoltarea culturii generale și a unei viziuni 

despre viitor. 

Octavian Oprean, clasa a XII –a E 
La nivel cultural, schimburile de experienţă m-au maturizat, dându-mi o altă perspectivă asupra 

lumii şi a celor din jur. 
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4. Ce alte activități de acest tip ai propune? 
 
 
 
Gloria Avram, clasa a VI -a B 

Eu aș propune un club de fotografie și unul de actorie, deoarece cred că aceste cluburi ar fi 

minunate. 

Ștefana Duca, clasa a VI -a B 
Mi-ar plăcea să se înființeze o echipă de 

volei a școlii, un grup de lectură și un grup 

care să se bazeze pe artă. 

Diana Lucaciu, clasa a VI -a B 
Un lucru care ar fi foarte plăcut ar fi 

excursiile culturale şi nişte competiţii pe 

diferite teme artistice. 

 
Andreea Melinte, clasa a VI -a B 

Mi-ar plăcea să se înființeze un club de fotografie iar la sfârșitul fiecărui semestru să se 

organizeze un concurs. 

Denis Selen, clasa a VI -a B 
Eu aș dori să se înființeze un club de dans sportiv și modern, un club de artă și unul de teatru. 

David Stoica, clasa a VI -a B 
Ar fi interesant un club de lectură sau de muzica (unde să învățăm să cântăm la instrumente). 

Iris Tămaș, clasa a VI -a B 
Propun să avem activități de acest fel: cluburi de teatru, dans și muzică. 

Bianca Brojban, clasa a IX –a F 
Mi-ar plăcea să creăm un club de lectură, în care toţi să ne spunem sentimentele şi bucuriile 

legate de lecturi.  

Robert Gal, clasa a X –a A 
Eu aş propune mai multe activităţi sportive, activităţi care au ca scop învaţătura prin descoperire 

şi deducere.  

Ema Dehelean, clasa a X –a E 
Ar fi minunat să facem cel puţin o dată pe lună o ieşire de acest gen. Aş propune să mergem la 

Filarmonică, la Pădurea Ceala, unde să desfășurăm activități de protecție a mediul înconjurător. 

Maria Alexandra Fieraru, clasa a X –a E 
Aş propune mai multe ieşiri cu colegii de clasă. 
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Anisia Galea, clasa a X –a E 

Eu aş propune mai multe activităţi de genul celor din săptămâna „Şcoala Altfel”. 

Ștefan Pușcașu, clasa a X –a E 
Formația de muzică a şcolii. 

Radu Scărlătescu, clasa a X –a E 
Eu aş propune mai multe activitătăți sportive. 

Andrada Ștefănescu, clasa a X –a E 
Consider că școala organizează destule activităţi. 

Alexandra Miruna Tătaru, clasa a X –a E 
Alte festivaluri și spectacole pe care să le organizeze elevi. 

Bianca Baul, clasa a XI –a B 
Aș dori să se organizeze activități precum: constituirea unui club de lectură și organizarea unor 

dezbateri pe diverse teme de interes actual. 

Dan Ștefan Jorza, clasa a XI –a B 
Aș dori să se organizeze mai multe concursuri și cursuri de cultură generală pentru a stimula 

setea de cunoaștere a elevilor. 

Robert Mihuț, clasa a XI –a B 
Consider că ar trebui organizate mai multe activități de orientare și formare a elevilor, întrucât o 

bună orientare te ajută să îți descoperi punctele tari, dar și cele slabe. 

Rareș Dionisie Pop-Moldovan, clasa a XI –a B 
Mi-ar plăcea să se organizeze mai multe excursii în afara județului sau chiar în afara țării, 

împreună cu colectivul școlii. 

Patrik Stepan, clasa a XI –a B 
Aș dori să se organizeze mai multe activități sportive. 

Andreea Botiș, clasa a XII -a E 
Aş propune mai multe activităţi sociale. 

Raluca Dănilă, clasa a XII -a E 
Mai multe festivaluri de carte și încurajarea schimbului de cărţi între elevi. 

Denisa Dreghici, clasa a XII -a E 
Mai multe activităţi caritabile. 
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Elevi în proiecte europene și schimburi 

culturale 

 

Exchange 2012 

Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad  

– Aquinas College Stockport, UK 

 Paul Crişan, clasa a XI-a A 

 

„O experienţă de neuitat!”. Probabil cu toţii visăm la acest lucru, când așteptăm venirea elevilor 

Colegiului „Aquinas”, la Arad. În ceea ce mă priveşte, mărturisesc că în ultimele două nopţi dinainte de 

momentul mult aşteptat, cel al întâlnirii cu viitorii noştri musafiri din Stockport, din cauza nerăbdării, am 

dormit în jur de patru ore. Oboseala nu mai conta, entuziasmul mă ţinea treaz. Schimbul de experienţă 

cu elevii englezi urma să ne ofere 

o serie de oportunităţi, începând 

cu şansa de a cunoaşte 

mentalitatea unor adolescenţi de 

vârsta noastră din altă ţară şi de 

a face comparaţii, rapotându-ne 

la propriile convingeri şi valori, 

exersarea conversaţiei în limba 

engleză şi terminând cu speranţa 

întemeierii unor prietenii adevărate. Acum era rândul nostru de a le arăta englezilor România şi de a le 

face cunoştinţă cu românii, la ei acasă. 
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Colegiul Naţional „Moise Nicoară” şi noi, clasa a XI-a A, am fost gazda englezilor timp de o 

săptămână. Activităţile au fost numeroase şi foarte variate. Elevii englezi au făcut cunoștinţă cu şcoala 

noastră, oraşul în care locuim şi au descoperit Romania, ţară despre care aveau foarte puţine informaţii. 

Am fost în excursie timp de două zile prin Țara Maramureşului, unde am vizitat Cimitirul Vesel de la 

Săpânţa, Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighetu Marmaţiei, Complexul 

monahal de la Bârsana şi multe alte locuri deosebit de frumoase, unde am descoperit obiceiuri şi tradiţii 

specifice culturii maramureşene. Demonstraţia de olărit a meşterului, Dan Leş, din Baia Sprie şi 

costumele populare din 

zonă ne-au impresionat pe 

toţi, români şi englezi 

deopotrivă. Reîntorşi la 

Arad, am vizitat Primăria, 

apoi am participat împreună 

cu musafirii noştri la cursuri 

şi am discutat aprins pe 

marginea asemănărilor şi 

diferenţelor dintre 

învăţământul românesc şi cel din Anglia. Un grătar la ştrandul Curtici a încheiat ziua şi ne-a potolit 

foamea.  

În următoarea zi, am vizitat Timişoara, unde am fost ghizi, prezentând musafirilor, locurile şi 

clădirile reprezentative. Chiar şi noi, elevii români am fost surprinşi de amănunte noi şi interesante 

legate de Opera din Timişoara şi de sediul Radioteleviziunii, despre munca din acest domeniu în general. 

După amiază, am vizitat Turnul de apă din Arad. Am jucat fotbal și cum Stockport-ul este un oraş foarte 

apropiat de Manchester, aşa se explică scorul meciului - categoric în favoarea oaspeţilor.  



numărul 14  22 Laboremus  
 

Aprilie 2013  Revistă de opinie și atitudine a elevilor 

Penultima zi a constat într-o demonstraţie de dansuri şi tradiţii populare din zona Ardealului, 

unde englezilor li s-a oferit ocazia să înveţe paşii horei, iar seara a avut loc cina festivă la Restaurantul 

Coandi. Cu toţii ne-am simţit bine și ne-am bucurat de ultimele momente petrecute împreună la Arad. 

Din păcate, a venit şi ziua care, ne doream noi să se amâne cât mai mult cu putință: ziua plecării. 

Ne-am luat la revedere şi cu lacrimi în ochi, am privit îndepărtându-se autocarul, care numai cu o 

săptămână în urmă, ne aducea mister şi provocări. Acum aşteptăm cu nerăbdare vizita noastră în Marea 

Britanie. Cu alte cuvinte, noi gânduri şi emoţii. 

Acest schimb a reprezentat o şansă minunată de a cunoaşte, a fi cunoscuţi și de a colabora. 

Cred, din tot sufletul, că am fost gazde primitoare şi că nu numai noi, elevii români, am învăţat multe din 

această experienţă. Şi, de asemenea cred, că nimic nu ar fi fost posibil fără profesorii noştri, care ne-au 

organizat, îndrumat şi ne-

au fost în permanenţă 

alături: doamna dirigintă, 

Simona Arsenov, 

doamnele profesoare de 

limba engleză: Lavinia Pârv 

şi Diana Rotaru; doamna 

profesoară de limba 

română Mirela Mureşan, 

precum şi conducerea 

şcolii. Nu în ultimul rând, ar trebui să mulţumim părinților noştri, care au făcut ca acest schimb 

intercultural să fie posibil. 
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O nouă familie 

Andreea Mitu, clasa a XI –a A 

 

Pe data de 25 octombrie 2012 au sosit elevii din schimbul anual Moise Nicoara – Aquinas. O 

noapte aproape friguroasă, pe care toți o așteptam de prea mult timp, despre care toți vorbeam cu 

multă nerăbdare. Un autocar trebuia să sosească undeva pe la miezul nopții, în fața scolii, dar s-a gândit 

să-și amâne cu o oră apariția, amplificând emoțiile. Îmi amintesc perfect cum așteptam toți un mesaj pe 

care să-l transmitem mai departe; „sunt la vamă”, „acum au trecut de Armonia”, „în jumătate de oră 

ajung”, „de fapt într-o oră”. Într-un final, uite-i. Obosiți, curioși, fericiți, încrezători: Daisy, Oscar, Abby, 

Sam, Shaunna, Alvin, Frankie, Matt, Amy, Jeffrey, Jemma, Alex și Danielle. 

Fețe curioase, priviri pierdute ne fixau prin geamurile aburite. Cred că arătam amuzant, noi cei 

ce așteptam, 

alergând în jurul unui 

autocar țipând de 

bucurie „au venit, au 

venit”. Ne-am căutat 

cu toții „perechea” - 

cei 13 elevi englezi 

au fost cazați fiecare 

în casa unui elev 

român; apoi am 

pornit spre o 
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minunată săptămână plină de aventuri. 

În prima zi, englezii au fost duși la școală, pentru a cunoaște puțin câte puțin lumea noastră și 

pentru a cunoaște profesorii. După întâlnirea de la școală, a urmat prezentarea orașului, un mini tur al 

Aradului, pentru ca oaspeții englezi să poată admira arhitectura și frumusețile orașului. Toți au fost 

plăcut impresionați de Arad, spunând că diferă foarte mult de orașul lor, vorbe ce au stârnit bineînțeles 

curiozitatea noastră. După acestă plimbare, am petrecut timpul liber cu musafirii noștri. În acea seară 

ne-am întâlnit, am dansat si am socializat. 

După o noapte de distractie, ne-am trezit la ora 3:00, am făcut bagajele și am plecat spre 

Maramureș. Deși drumul a fost lung, nu a fost deloc plictisitor. Primul popas făcut a fost la casa olarului 

Dan Leș, care ne-a dezvăluit câteva din secretele acestui meșteșug aproape uitat. Acolo, am luat masa în 

stil tradițional romanesc și apoi am continuat drumul. În acea sâmbătă am vizitat bisericile vechi din 

lemn, cimitirul de la Săpânța și alte locuri pitorești. Seara, am ajuns la hotelul in care ne-am cazat. Acolo 

am organizat o seară tradițională în care am dansat pe muzică populară și ne-am distrat românește. 

Duminică, am pornit din nou la drum, vizitând alte locuri impresionante: Sârbi, Văleni, Mănăstirea 

Bârsana, casa lui Toader Bârsan - de unde englezii au cumpărat cuțite din lemn, cea mai înaltă mănăstire 

din lemn, Surdești. Maramureșul a fost locul perfect de vizitat, deoarece exprimă frumesețea stilului de 

viață românesc. 

Ziua de luni a început cu o vizită la Primaria Municipiului Arad. După aceasta, elevii din schimb, 

au venit cu noi la școală să asiste la activitățile din Moise Nicoara, să paticipe la orele de curs și să 

familiarizeze cu sistemul nostru educațional. Seara, am fost cu toții la un grătar, în Curtici. Atmosfera a 

fost extrem de placută, iar mâncarea ... un adevarat deliciu! După o cină savuroasă, am fost la cinema, la 

ultimul film, James Bond. A fost o zi cu adevărat reușită. Deja ne cunoșteam destul de bine, deja eram 

prieteni. 
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Marți, am pornit de dimineață spre Timișoara. Am vizitat Teatrul și stația de difuzare Radio - Tv, 

unde ne-am distrat prefăcându-ne jurnaliști. În Piața Unirii am făcut poze și am alergat după porumbei. 

Ajunși înapoi în Arad, am făcut o scurtă vizită la Turnul de Apă. Apoi, băieții au jucat un meci de fotbal, 

fetele făcându-le galerie. Din păcate, musafirii - ne-au cam dat clasa - invingându-i pe ai noștri. Seara, 

ne-am strâns cu toții la povești, într-un local călduros și comfortabil. Mai aveam doar o zi de petrecut 

împreună, iar 

melancolia își făcea 

loc puțin câte puțin în 

inimile noastre. 

A sosit și 

ultima zi... La amiază, 

am fost prezenți la 

școală, nerăbdători să 

învățăm dansuri 

tradiționale 

românești. Am făcut și un film despre schimbul nostru, în speranța ca și alți elevi englezi să fie 

impresionați și să-și dorească și ei să vină la Arad - păstrând astfel tradiția acestui schimb. În ultima seară 

s-a desfășurat petrecerea de adio, la hotelul Coandi, din Aradul Nou. A fost o ultimă seară perfectă. 

Joi, dimineața, cu lacrimi în ochi, ne-am adunat să încheiem această experiență în același loc în 

care a început. Ne-am îmbrățișat, ne-am pupat, am cântat și, apoi i-am privit urcându-se în autocar, 

disparînd printre străduțele Aradului. Tristețea din suflet era atenuată doar de speranțele într-o 

frumoasă continuare. 
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Olimpicii transformă Bata 

în centrul științelor exacte 

de Andreea Szöcs, clasa a VIII –a A  

 

 

„Nu este îndeajuns să ai o minte bună. Scopul principal e să o foloseşti bine” - spunea Rene 

Descartes. Tabăra olimpicilor de la Bata, casa noastră pentru 4 zile, ne-a călăuzit pe calea arătată de 

Descartes: 16 dintre cei mai buni elevi din Judeţul Arad, laureaţi ai concursurilor de matematică şi fizică, 

au beneficiat de o sesiune de pregătire şi distracţie organizată de profesorii lor: Octavia Potocean, 

Mircea Potocean, Simona Arsenov, Branco Arsenov, Vilhelm Portal, Ioan Stan şi Dan Ispas. 

Mergând pe ideea „mens sana in 

corpore sano”, dimineaţa, după 

gimnastica de înviorare, luam micul 

dejun urmat de 3 ore de matematică şi 

de 3 ore de fizică. După prânz s-au 

organizat activităţi distractiv-sportive 

dintre cele mai interesante: tir cu arcul, 

tiroliana, drumeţii. Am avut ocazia să 

ne cunoaştem mai bine, să formăm un grup, care ştie să înveţe şi să se distreze în aceeaşi măsură. 

Tabăra de la Bata a fost una dintre cele mai reuşite acţiuni din vara trecută: ne-a reunit într-un cadru 

pitoresc pe noi, elevii arădeni talentaţi la ştiinţele exacte, ne-a îndemnat să ne antrenăm mintea şi 

corpul pentru a ne îndeplini scopul: să le folosim cât mai bine. Pregătirea intensivă îmbinată cu sportul şi 

distracţia au făcut ca zilele petrecute acolo să devină clipe de neuitat şi să aşteptăm cu nerăbdare 

următoarea tabără. 
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Euroweek-experiența scrisă cu marker permanent în 

sufletele noastre 

Claudia Lazăr, clasa a X –a A 

  

Uneori trebuie să ne asumăm riscuri pentru a descoperi necunoscutul, pentru a evolua și pentru 

a afla cine suntem cu adevărat. Activitățile zilnice ne-au introdus într-un cerc al rutinei din care cu greu 

putem evada, deoarece ne-am obișnuit să 

facem mereu același lucru, fără a fi nevoiți să 

schimbăm programul pe care îl frecventăm zi 

de zi. Uităm că nu ne vom revedea niciodată cu 

aceste vremuri ale liceului de care ar trebui să 

profităm și din care ar trebui să ne alegem cu 

mai mult decât niște diplome și trecerea BAC-

ului. 

  Participarea la Euroweek presupunea ieșirea din acest cerc al rutinei, din zona de 

confort. Chiar dacă la început am stat pe gânduri, deoarece mă temeam oarecum de această schimbare, 

acum, când privesc înapoi, realizez că acea săptămână 

a însemnat enorm pentru mine, cât și pentru colegii 

mei. Pornind într-o astfel de aventură nu ai nici cea 

mai vagă idee la ce să te aștepți. La început ești un 

străin printre străini, o mare de străini adunată în 

același loc, care după o săptămână petrecută 

împreună ajung să lege prietenii ce nu țin cont de distanță, ce vor avea atâtea amintiri împreună. 
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Cunoscându-ne și apropiindu-ne, realizăm că tot ceea ce ne înstrăinează este țara din care provenim și 

limba pe care o vorbim. Toți suntem asemenea picăturilor de rouă, nu ne deosebește decât locul din 

care am venit. Suntem tineri, avem aceleași preferințe și aceleași preocupări, ne place să ne distrăm, să 

cunoaștem, să socializăm, să facem poze și să trăim fiecare clipă cu aceeași intensitate. Scopul Euroweek 

este să creeze o lume mai unită, o lume fără 

granițe morale, sociale și rasiale, să cunoaștem 

tradițiile și obiceiurile fiecărei țări în parte și să 

legăm adevărate prietenii.  

  În Cehia, la Rockycany, am fost 

găzduiți timp de o săptămână la familii adoptive. 

Acei oameni, care ne-au primit în casa lor și au avut grijă de noi, ne-au oferit tot ce au avut mai bun și 

mai ales, ne-au primit cu căldură și bucurie în casa, familia și sufletul lor. Este incredibil cât de diferită a 

fost săptămână Euroweek față de o săptămână petrecută acasă și am fost foarte câștigați datorită 

acestei experiențe. Am călătorit, am desoperit, am 

învățat, am legat prietenii și nu în ultimul rând, am 

reprezentat școala și țara cu mândrie. Incă mai țin 

legătura cu gazda mea din Cehia de care m-am atașat 

foarte mult, cât și cu alți participanți din Olanda sau 

Luxembourg.  

  Privind la prezent, realizez cât de norocoși suntem noi, față de părinții și de bunicii 

noștri, cât de frumoasă și lipsită de griji este viața pe care o avem. Tot ce trebuie să facem este să 

profităm de tot ceea ce ni se oferă și să prețuim fiecare clipă a acestor zile de liceu care ne vor lipsi atât 

de mult peste câțiva ani. 
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Școala sub lupă 

Eveniment de înaltă ținută științifică la  

Colegiul Național „MOISE NICOARĂ” 

Primul colocviu dedicat educaţiei transdisciplinare 

în învăţământul preuniversitar 
  

Prof. Mirela Mureşan 

 
Joi, 15 noiembrie 2012, la Hotel Continental 

Arad, a avut loc o premieră absolută: prima ediţie a 

Colocviul Internaţional „Educaţia transdisciplinară în 

învăţământul preuniversitar”. Acest eveniment, inedit 

pentru învăţământul preuniversitar românesc, a fost 

organizat de Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” 

Arad, Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad şi Asociaţia „Părinţi şi Profesori pentru o Şcoală Deschisă” 

Arad, alături de partenerii lor: Centrul Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare de la Paris, 

Institutul de Studii Transdisciplinare în Ştiinţă, 

Spiritualitate şi Societate, Bucureşti, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Arad, Moodle România şi Fundaţia 

„Study International”.  

Colocviul organizat la Arad a constituit un 

pionierat în domeniul implementării educaţiei transdisciplinare în învăţământul românesc 

preuniversitar, fiind primul colocviu cu această tematică organizat în România şi care s-a bucurat de 

participarea de excepţie a academicianului Basarab Nicolescu, președintele Centrului Internaţional de 
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Cercetări şi Studii Transdisciplinare din Paris (C.I.R.E.T.), cel care a fundamentat teoretic și a consacrat 

conceptul de transdisciplinaritate, în plan internațional. De asemenea, colocviul a oferit cadrul adecvat, 

în care întâlnirea dintre teoreticienii şi practicienii transdisciplinarităţii să faciliteze aplicarea ei în 

educaţie, urmărind promovarea educației transdisciplinare, în accepțiunea dată acestui termen de către 

academicianul Basarab Nicolescu. 

 Colocviul s-a bucurat de participarea a peste 200 de profesori din mediul preuniversitar 

şi universitar, interesaţi de acest subiect, o parte dintre ei susţinând şi comunicări pe secţiuni. 

Comunicările în plen au fost susţinute de domnul academician Basarab Nicolescu, Metodologia 

transdisciplinarităţii şi aplicarea ei în educaţie, de doamna Florentina Sâmihăian, expert în curriculum, 

de la universitatea Bucureşti: Proiectarea unui 

curriculum transdisciplinar-reflecţii preliminare şi 

de prof. Mirela Mureşan de la Colegiul Naţional 

„Moise Nicoară”, coordonatorul acestui eveniment 

de excepţie: Educaţia transdisciplinară în 

învăţământul preuniversitar românesc-între 

necesitate, înţelegere, aplicare şi...realitate. Acest 

colocviu s-a bucurat şi de participarea unor importanţi reprezentanţi ai MECTS, ai administraţiei locale, 

ai ISJ Arad, şi ai celor două universităţi arădene. 

Lucrările pe secţiuni au abordat problematici de interes precum: educaţia transdisciplinară - o 

educaţie integrală a omului; mondializare și educație transdiciplinară; limite şi perspective: 

disciplinaritate, pluridisciplinaritate, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate; ternarul cunoştinţe-

competenţe-valori şi „priorităţile” educaţionale, oferind exemple de bună practică în domeniu. 
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 Pe parcursul întregii zile, s-a creat o emulaţie deosebită, astfel că, la sfârşitul unei zile pline de 

confirmări didactice, într-un spirit general de bucurie autentică şi de energie creatoare, s-a trecut la 

realizarea unui prim pas în implementarea 

transdisciplinarităţii autentice în şcoala 

românească, prin constituirea unui grup de 

lucru, la nivel naţional, care să vină cu soluţii 

concrete şi proiecte consistente şi eficiente de 

implementare corectă a educaţiei 

transdisciplinare în învăţământul românesc şi să 

ofere consultanţă într-o viitoare construcţie curriculară. Mai exact, s-a conceput şi elaborat o declaraţie 

comună a participanţilor la acest colocviu, care urmează să fie făcută publică şi de asemenea să fie 

comunicată Ministerului Educaţiei şi tuturor acelora care au putere de decizie în ceea ce priveşte o 

reformă cu adevărat necesară în învăţământul actual, 

cea transdisciplinară.  

Acest eveniment de excepţie a fost posibil 

datorită muncii de câţiva ani desfăşurate de echipa de 

profesori de la Colegiul Naţional „Moise Nicoară”, 

preocupaţi de aplicarea metodolgiei transdisciplinare 

în educaţie. Rezultatele muncii lor, desfaşurate în cadrul Centrului de Aplicaţii Transdisciplinare în 

Educaţie au ajuns să fie cunoscute şi apreciate pe plan naţional şi internaţional, prin susţinerea ştiinţifică 

permanentă oferită de domnul profesor Basarab Nicolescu.  
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Conferința Internațională de Matematică  

„Tiberiu Popoviciu” 

„Matematica este muzica rațiunii” (J.Sylvester) 
 

Prof. Octavia Potocean 

 

Așa cum spunea distinsul matematician Grigore Moisil 

„învățând matematica, înveți să gândești”, am considerat, că 

orice activități, în care matematica este prioritară, sunt extrem 

de importante. De aceea, de câțiva ani - în fiecare an, în luna 

mai - are loc Conferința de Matematică „Tiberiu Popoviciu”. 

Aceasta este organizată de Societatea de Matematică din 

Romania, filiala Arad, Inspectoratul Școlar Județean Arad și de 

Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad, desfăsurându-se în 

incinta Colegiului Național „Moise Nicoară”. La conferință 

participă, de regulă, profesori și elevi din Arad și din județul Arad. 

De ce ne-am gândit să organizăm o Conferință? Nu erau suficiente orele de la clasa, concursurile 

și cercurile de matematică? Categoric NU! Organizarea acestei conferințe ne-a determinat să trecem la 

un alt nivel de percepere a matematicii dându-ne senzația, că atât noi profesorii cât și elevii, contribuim 

cu ceva la dezvoltarea cercetării în matematică. Dacă pentru noi este doar o provocare, pentru elevii 

noștri este un mod de a-i face să trăiască câteva clipe deosebite în atmosfera academică a acestor 

evenimente și de a-i ambiționa și îndemna spre cercetare. Alura acestor momente este de seriozitate, de 

solemnitate și de sărbătoare; o adevărată sărbătoare a matematicii arădene.  
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De ce organizatorul principal este Colegiul National „Moise Nicoară”? Pentru că aici, în acest 

colegiu,  matematica este la ea acasă. Înființat în 1873, de-a lungul anilor, a dat generații de absolvenți, 

care ulterior au devenit somități în diverse domenii. Tiberiu Popoviciu este un exemplu concludent.Titus 

Popoviciu s-a născut la Arad, în 16 februarie 

1906 și a murit în 29 decembrie 1975, în 

București. A fost matematician, membru 

titular al Academiei Române. A urmat liceul la 

Arad, la școala, care azi este Colegiul National 

„Moise Nicoară”. A absolvit cursurile 

Facultății de Științe din București, cu un 

doctorat la Paris. A fost cadru didactic la universități din Cernăuți, București, Iasi și Cluj. În 1948 a fost 

ales membru corespondent al Academiei, iar din 1963 devine membru titular. Este savant de renume 

mondial. Prin lucrările sale, prin lecțiile și seminariile științifice, pe care le-a condus, a creat Școala 

Românească de Analiza numerică. De numele său se leagă prima monografie a convexității; a scris cărți 

de analiză, de matematici superioare și de algebră. A organizat seminarii și consfătuiri cu profesori de 

liceu pentru intoducerea elementelor de tehnică de calcul în învățământul preuniversitar. A fost un 

matematician activ și creator. Pentru că el s-a format pe meleagurile noastre, conferința noastră îi 

poartă numele. 

Urcând scările faimosului colegiu nu poți să nu simți atmosfera plină de solemnitate pe care ți-o 

dă un adevărat edificiu de cultură. E copleșitor! Aceeași senzație o ai și atunci când asculți lucrările 

elevilor. La Conferința participă profesori de la Unversitățile arădene Aurel Vlaicu și Vasile Goldiș, 

Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj, reprezentanți ai 

Inspectoratului Școlar Arad, Casa Corpului Didactic Arad, profesori din diverse colegii și școli din 
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municipiul Arad sau din județul Arad, profesori din alte județe, profesori din Serbia,Ungaria și din alte 

țări. 

Conferința începe în plen, în sala fastuoasă a colegiului, cu câteva discursuri ale organizatorilor și 

invitaților, care vorbesc despre pasiunea pentru matematică, importanța studiului matematicii, 

profesiuni în care matematica e prioritară. Tot în plen, de regula la secțiunea transdisciplinaritate, 

profesori de vocație prezintă lucrări cu teme din diverse domenii care au tangență cu matematica. În 

fiecare an ești surprins de ceva nou. Cu fiecare lucrare parcă descoperi o altă lume. Ascultând aceste 

lucrări ale distinșilor profesori, elevii au prilejul, nu numai să invețe câte ceva, ci și să vadă maniera, în 

care ele sunt prezentate, să observe cum profesorul respectiv captează atenția ascultătorilor, demersul 

și încheierea. După o scurtă pauză, lucrările conferinței continuă pe secțiuni. Secțiunea pentru profesori 

are loc în cabinetul de matematică. Aici profesorii au prilejul să-și prezinte lucrările, fie la tabla, fie cu 

ajutorul calculatorului. Elevii, organizați pe clase, prezintă lucrările sub coordonarea unuia sau a doi 

profesori. Fiecare are un anumit timp pentru prezentare. Atmosfera e academică și plăcută în același 

timp. 

În acest an, se desfășoară a opta ediție. Anul 

trecut, la conferință, au participat 79 de profesori și 94 

de elevi. Pe lângă secțiunile amintite mai sus a mai fost 

și secțiunea Comenius. La aceasta au participat elevi și 

profesori de la colegiul nostru, din Croatia, din 

Germania și din Anglia. Tema discuțiilor a fost Banda lui 

Moebius. De ce Banda lui Moebius? Ea are avantajul că 

ilustrează trecerea de la minte la corp și de la corp la minte; căile prin care, printr-un fel de răsucire sau 

inversiune, una dintre părți devine cealaltă. Mersul lumii este determinat, în ultimă instanță, de ce vor 
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tinerii. Dacă ei aleg frumosul, va exista mai multă frumusețe în lume, dacă aleg utilul, vor exista mai 

multe lucruri utile. De aceea, alegerea fiecaruia, are importanță nu numai pentru el însuși, ci și pentru 

întreaga societate. Noi, dascălii lor, suntem aici ca să-i învățăm cum să aleagă. 

„Numai matematica permite spiritului uman să atingă certitudinea” (Nicolaus Krebs) de aceea și 

aceste manifestări ne dau prilejul să creăm punți de legătură între suflet și matematică, între 

matematică și tot ce este în jur. Se dorește ca, prin toate acțiunile, care au loc în cadrul acestui 

eveniment, să se revigoreze învățământul matematic din această parte de țară, să se introducă tehnici și 

metode noi de abordare a învățării matematicii cu orientare spre transdisciplinaritate. Atrăgând cât mai 

mulți elevi și profesori, umând exemplul renumitului academician,Tiberiu Popoviciu, somitate în lumea 

matematicii, sperăm să apară talente, care prin realizările lor viitoare, să revoluționeze lumea. 

 

 

  Matematica în Colegiul Naţional „Moise Nicoară” 

Prof.  Maria Toader  

 

Cred că, fiecare cetăţean al Aradului, are pe cineva apropiat, care a studiat la Colegiul Naţional 

„Moise Nicoară” și care face parte din marea familie a celor ce admiră, respectă şi iubesc acest locaş de 

cultură. Mai mult, dragostea pentru tot, ce înseamnă „Moise Nicoară”, se transmite şi se concretizează 

prin faptul că „urmaşii, urmaşilor lor” vor învăţa tot aici. Ce-i atrage? În primul rând modul, în care se 

face şcoală, cu tot ce ţine de acest proces: activităţile extracurriculare, frumuseţea spaţiului, vraja 

minunatei clădiri a colegiului. 
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 Făcând referire la procesul de învăţământ, afirm fără falsă modestie, că matematica a fost si 

ramâne unul dintre punctele forte ale şcolii. Este binecunoscut că „dacă vrei să faci matematică, mergi la 

Moise” - și nu e legendă. Se face matematică serioasă în „Moise”. Această recunoaştere s-a obţinut prin 

efortul dascălilor de matematică, prin nenumăratele ore de muncă şi mai ales, prin dăruirea generaţiilor 

de profesori iluştri de matematică care au predat aici. Când vorbesc de recunoaştere, mă gândesc, în 

primul rând, la cei care au studiat aici şi, care ştiu ce înseamnă matematică într-o clasă de real, care 

poartă în suflet chipul celui, care le-a deschis „poarta” spre studiul matematicii, şi care i-a purtat apoi în 

„ţara matematicii”. Ei, foştii şi actualii noştri elevi, sunt cei, care au studiat matematica, pentru că au 

avut norocul să fie îndrumaţi de dascăli de vocaţie. Şi, dacă ne întrebăm, de ce atâta matematică, 

încercăm să şi răspundem. 

 Nu se poate să nu realizăm că mai mult ca oricând, matematica îşi face simţită prezenţa în toate 

domeniile de activitate, ba am putea vorbi de matematizarea unor discipline, pe care nimeni nu le-ar fi 

gândit aproape de rigoarea matematicii. Vor spune unii că nu este o noutate. Dacă ne întoarcem în timp, 

încă din preistorie, alături de cuvinte şi 

numerele au reprezentat materia primă 

pentru exprimare a oamenilor. În 

vremea lui Pitagora, se credea că lumea 

este construită pe număr. Nevoia de 

matematică am putea-o argumenta 

făcând și o incursiune în istorie pentru 

a  urmări folosirea instrumentului 

matematic în evoluţia societăţii. Poate 

că, într-un articol viitor,  voi face asta, dar aici mi-am propus să vorbesc despre felul în care se trăieşte 

„matematica”, într-o „cetate a tinereţii şi entuziasmului” așa cum este Colegiul Naţional „Moise 
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Nicoară”. Se trăieşte cu intensitate şi dăruire, cu pasiune şi extrem de multă muncă. Nu deţinem 

panaceul în predarea matematicii, dar rezultatele obţinute, ne îndreptăţesc să credem că suntem pe un 

drum bun, pe care putem merge cu şi mai multă hotărâre. Cred că profesorul de matematică este cel 

care, dăruindu-se pe sine, trebuie să dea viaţă „manualului”, să-l încălzească, să-l facă plăcut copilului, 

încât acesta să se apropie de matematică. Dacă am pătrunde în „laboratorul” pregătirii celor mici, am fi 

uimiţi de volumul de muncă necesar creării atitudinii faţă de matematică, într-o clasă a V-a. Pormind de 

la ideea că, de matematică vor avea nevoie toţi copiii, nu numai cei talentaţi, profesorul trebuie să se 

aplece asupra fiecărui copil, să-l conducă cu tact în lumea matematicii, încât acesta să o îndrăgească. Nu 

reuşim cu toţi copiii, dar cum se spune în matematică, „tindem” să o facem. Pasul următor este să-i 

descoperim pe cei talentaţi, pe cei dăruiţi în domeniul nostru. Nicolae Iorga spunea că „talentul 

neîntrebuinţat este un furt” şi, pornind de la această cugetare, considerăm că este de datoria noastră să 

descoperim, să cultivăm şi să încercăm să valorizăm talentul în matematică. Aceşti paşi trebuie făcuţi 

încă de la început, de cum vin copiii în clasa a V-a, fără să cuantificăm orele suplimentare de muncă şi 

intensitatea la care se trăieşte perioada aceasta. Este foarte important, de când începem şi cum 

începem pregătirea matematică a elevilor. Rolul profesorului este extrem de important şi, odată ce 

realizăm acest lucru, marele pas este făcut. Un dascăl de vocaţie îşi formează clasa, astfel încât, fiecare 

copil să încerce să lucreze la capacitatea sa, să progreseze constant şi mai ales să înţeleagă cât de 

important este să participe la tot ce se petrece în ora de matematică şi nu să fie un spectator. Aş spune 

că ora de matematică se trăieşte şi se trăieşte de ambele părţi ale catedrei. Nu numai profesorul ci şi 

elevul arde, se bucură când poate spune „quod erat demonstrandum”. Dacă s-a format gustul pentru 

matematică - celor din clasele gimnaziale - e un pic mai uşor în clasele de liceu. Odată „contaminaţi” ştiu 

ce au de făcut şi rolul dascălului e acum să-i îndrume, să-i ţină pe direcţie şi să-i determine să îi ajute şi ei 

pe cei mici. Aşa cum dragostea pentru „Moise Nicoară” se transmite din generaţie în generaţie, tot aşa şi 

pasiunea pentru matematică se dezvoltă şi prin relaţiile între micii matematicieni, din clasele gimnaziale 
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şi cei din liceu. Cei mari au grijă de cei mici, îi stimulează nu numai prin rezultatele lor, dar şi discutând 

cu ei, explicându-le anumite probleme, schimbând idei sau oferindu-le diferite materiale. Se creează 

astfel, pe lângă „spiritul Moise Nicoară” şi „spiritul matematic din Moise Nicoară”. Minunate erau 

taberele de matematică în care legăturile dintre cei pasionaţi se consolidau şi în acelaşi timp atrăgeau şi 

alţi membrii în grupul matematicienilor. Generaţii de absolvenţi îşi amintesc cu drag de impactul acestor 

tabere asupra dezvoltării lor. Nădăjduind, că vom putea relua această frumoasă practică, ne bucurăm, 

deocamdată, de alte tipuri de activităţi, în care să valorizăm ceea ce înseamnă matematică în şcoală: 

cercuri, concursuri, proiecte, simpozionul nostru, revista şcolii şi reviste de specialitate. 

În altă ordine de idei aş face referire la pregătirea examenelor de capacitate, bacalaureat sau 

admiterea în facultate şi, la alt nivel, munca în centrul de excelenţă unde se implică întreaga catedră. 

Încheind, rotund aceste gânduri, aş reveni la nevoia de matematică a tuturor. Suntem toţi profesorii 

întregii clase, nu numai ai celor care fac o pasiune din matematică. Ne bucură, ne împlinesc rezultatele 

fiecărui elev şi, de aceea, toţi elevii unui colectiv sunt importanţi pentru noi. Ar fi multe de spus despre 

modul în care se face matematică în „Colegiul Naţional Moise Nicoară” ... În acelaşi timp, sper că cele 

câteva gânduri spuse aici vor convinge pe cei nehotărâţi încă, să vină la „Moise Nicoară”.  
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Eseuri 

 

Cartea care nu s-a scris 

 

Daiana Maciulschi, clasa a XI –a D 

Dacă un scriitor m-ar întreba vreodată ce carte mi-aş dori să scrie pentru mine, probabil că nu aş 

şti să îi dau un răspuns instantaneu. Dar ca orice cititor,  în cărţile pe care le citesc, caut răspunsuri la 

anumite întrebări. În momentul în care o carte reuşeşte, prin experienţele personajului, prin reflecţiile 

autorului, să lumineze mintea cititorului, atunci se întâmplă un lucru minunat: experienţele oamenilor 

sunt asemănătoare, însă niciodata identice. 

De cele mai multe ori, 

răspunsurile pe care ni le oferă cei din 

jur, sau pe care le găsim în cărţi nu sunt 

pe deplin satisfăcătoare. De aceea, cred 

că mi-aş dori să se scrie o carte despre 

cunoaşterea de sine. Despre o călătorie 

în interiorul sufletului, despre experienţe care marchează şi 

schimbă viaţa unui om, despre impactul pe care oamenii sau natura îl pot avea asupra vieţii unui om. O 

călătorie în jurul lumii, care să devină o călătorie spre adâncul sufletului. Consider că prin depăşirea 

zonei de confort, omul îşi testează limitele şi ajunge să se cunoască cu adevărat. De aceea am optat 

pentru o carte, care să însumeze experienţe acumulate din călătorii. Am auzit mai demult pe cineva 

spunând că singurele lucruri pe care le plăteşti şi care te fac mai bogat sunt călătoriile. Adevărata 
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călătorie constă în a schimba modul de percepere a lucrurilor, de a-ţi deschide ochii şi de a întelege într-

un fel diferit tot ceea ce te înconjoară. 

Libertatea călătoriei permite trăirea şi compararea unor experienţe și întâmplări inedite. Lumea 

e atât de diversificată, fiecare loc nemaivăzut îşi lasă amprenta asupra fiecăruia prin emoţiile pe care le 

provoacă, stările şi potenţialul moral.  

Fiecare călătorie reprezintă un amestec de trăiri, de sentimente, de amintiri unice ce rafinează și 

şlefuiesc sufletul fiecărui om. Pentru a ajunge să te cunoşti cu adevărat, trebuie să ajungi să te accepţi cu 

defecte şi cu calităţi, dobândite în urma unor experienţe definitorii. Probabil o carte nu va fi suficientă 

pentru cunoaşterea de sine, însă cu siguranţă va lumina drumul spre adevărata cunoaştere. Cea mai 

preţioasă călătorie este aceea către sufletul nostru, către noi înşine. 

 

Drumul spre noi orizonturi 

 

Ambra Popan, clasa a XII-a E 

La început omul are tendinţa de a se privi în oglindă, analizându-şi puterile, visele, dorinţele, 

puţinele realizări - care parcă nu îl satisfac îndeajuns, slăbiciunile, defectele… se priveşte şi analizează tot 

ceea ce ţine de propria persoană. Caută răspunsuri la multe întrebări, ar dori mai mult. Ar dori să poată 

trece de peretele de sticlă din faţa lui în care îşi vede doar propria reflexie şi în care se simte atât de slab 

şi de neputincios. El totuşi crede şi continuă să fie încrezător că, în spatele acestei oglinzi, visele sale 

devin realitate şi noi orizonturi îi sunt deschise. A încercat de multe ori, tot mai lipsit de curaj, cu fiecare 

încercare, să treacă singur, să găsească o cale de a înainta prin peretele de sticlă, dar de fiecare dată se 

ciocnea de propria persoană care era statornică şi părea de neclintit. A înţeles că îi lipseşte un lucru 
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esenţial; că singur nu poate trece de această oglindă, oricât de multe ar fi încercările sale. Astfel, 

continuă în a-şi clădi visele în faţa acestei oglinzi, chiar dacă acest lucru era destul de descurajator - tot 

ceea ce putea vedea în faţa sa era propria reflexie şi nimic mai mult, dar ceva îi spunea să continue.  

 Odată cu trecerea timpului, omul începe să înveţe lucruri noi şi să primească încetul cu încetul 

răspuns la întrebările sale. Devine tot 

mai atras şi mai interesat de ceea ce 

se petrece în jurul său, răspunsurile 

pe care le primeşte aduc mereu noi 

întrebări, care aşteaptă noi 

răspunsuri. Este tot mai setos de 

cunoaştere, îşi doreşte să elucideze tot mai multe mistere. Preocupările sale încep să se schimbe; noua 

sa preocupare îi captează acum atât de mult interesul şi atenţia! Începe să afle tot mai multe şi se simte 

mulțumit şi încrezator în sine şi în propriile puteri. Îşi aminteşte de peretele de sticlă şi, perseverent, îşi 

continuă traseul... ştie că se află pe drumul cel bun, pe drumul, care duce la realizarea visurilor sale.  

 Într-o zi, aducându-şi aminte de peretele de sticlă, lăsat in urma sa, a decis mai plin de încredere 

decât oricând, să mai încerce încă o dată să treacă dincolo de propria reflexie, dincolo de peretele de 

sticlă. Se apropie încet de oglindă… pare ciudată, diferită… cu mici ezitări se apropie tot mai mult şi 

sesizează că lucrurile sunt cu mult diferite comparativ cu ultima sa privire în faţa oglinzii… îşi dă seama 

că oglinda se transformase într-o fereastră larg deschisă înaintea sa… nu îşi mai vedea reflexia şi nu mai 

era nevoit să-şi pună nenumărate întrebări… primise răspunsurile. Acum, visele sale îşi puteau lua zborul 

prin fereastra larg deschisă dinaintea sa pentru a putea fi îndeplinite… el nu mai era nevoit să se 

analizeze doar pe el, lovindu-se mereu de întrebări fără răspuns şi de propria persoană atât de 
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neputincioasă. A venit mult aşteptatul moment… visele sale puteau deveni realitate şi el acum, putea 

păşi plin de speranţa reuşitei spre noi orizonturi.  

 Ceea ce a încurajat omul în a continua şi în a nu se da bătut în ciuda greutăţilor este accesul la 

cunoaştere. Educaţia este ceea ce încurajează fiinţa 

umană să spere şi să îndrăznească să aibă vise mari 

referitoare la viitor… educaţia dă speranţa că 

aceste vise pot deveni realitate şi nu sunt destinate 

în a rămâne în acea „cutie a viselor” pentru 

totdeauna, ci le dă aripi pentru ca într-o zi acestea 

să îşi poată lua zborul. Acesta este rolul şi scopul educaţiei… de a transforma oglinzile în ferestre. 

 

"Singurul scop al educaţiei e să transforme oglinzile în 

ferestre.” 

 

Denisa Opriş, clasa a XII –a E 

Oglinda este fereastra sufletului şi a personalităţii. Încă din primul an de viaţă, mediul în care 

trăim influenţează dezvoltarea noastră. Posibilitatea de a alege în viaţă ne conferă o senzaţie de 

siguranţă şi încredere în propriile forţe. Crescând şi dezvoltându-ne abilităţile, începem să percepem 

lumea într-un mod diferit. Cu cât înaintăm mai mult în viaţă, oportunităţile se înmulțesc şi cu ajutorul 

educaţiei facem alegerile care ne reprezintă. 

  În opinia mea, educaţia care ne influențează viitorul sunt „cei şapte ani de acasă”. 

Părinții ne învaţă cum să vorbim, cum să ne comportăm cu cei din jur şi cum să ne deschidem sufletul 
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spre nou şi necunoscut. Unii, prin timiditate, se exprimă cu frică în faţa unei alegeri importante din viaţă, 

de aceea anturajul, din perioada formării copilului, are o importanţă deosebită. 

Educaţia primită îţi defineşte personalitatea, comportamentul şi abilitatea de a comunica cu cei 

din jur. Încet, încet, fiecare oglindă din viaţa noastră se transformă într-o fereastră, care se deschide 

odată cu fiecare obstacol, pe care-l depăşim. Fereastra este o poartă deschisă către viitor, către 

necunoscut şi către oportunităţi.  

Fiecare oglindă din viaţa noastră, ne oferă şansa de a merge mai departe cu zâmbetul pe buze, 

dar, când toate oglinzile se transformă în ferestre, noi trebuie să alegem doar una, alegerea definindu-

ne cursul vieții. 

Prin urmare, unul dintre scopurile educaţiei este de a forma personalitatea care să transforme 

cât mai multe oglinzi în ferestre, iar noi să o alegem pe cea mai bună dintre ele. 

  



numărul 14  44 Laboremus  
 

Aprilie 2013  Revistă de opinie și atitudine a elevilor 

O parte din viaţa mea dăruită altora… 

 

Denisa Vlăduţ, clasa a XI-a F 

„Dacă aşteptam să trăim într-o lume mai bună trebuie să contribuim la crearea ei, pentru a fi 

schimbarea pe care ne-o dorim în lume”  (Mahatma Ghandi).

Se spune că orice impas e un pas înainte, nu o fundătură. Aşa cred că s-a întâmplat şi cu mine în 

urmă cu aproximativ şase ani, când, în urma unor analize medicale, mi s-a pus diagnosticul de diabet 

zaharat. La început, eram tristă şi mereu mă întrebam „de ce tocmai eu?”... dar, pe parcurs, am învăţat 

că nimic nu e întâmplător în viaţa. Am cunoscut oameni deosebiţi, pe care îi consider atât cei mai buni 

prieteni ai mei, cât şi a doua familie a mea, oameni, care m-au încurajat şi m-au ajutat foarte mult. De 

aceea, mi s-a părut că acest ajutor trebuie să-l întorc într-un fel și celor din jurul meu.  

Astfel, în urmă cu doi ani, am decis să fac 

voluntariat în cadrul secţiei de pediatrie a 

Spitalului Judeţean Arad. Multă lume nu 

înţelegea de ce am luat această decizie. Nici eu 

nu pot să dau un răspuns concret. Singurul 

răspuns care îmi vine în minte este că asta simt 

eu; că trebuie să ajut aşa cum m-au ajutat şi pe 

mine alţii.  

La început, eram ca o cameră de filmat, încercam să asimilez cât mai multe informaţii ca apoi să 

pot fi de ajutor personalului medical şi pacienţilor. Încet, încet, am început să mă familiarizez cu tot ce se 

întâmplă într-un spital şi am înteles câtă muncă, seriozitate şi responsabilitate presupune meseria de 

medic sau de asistent medical. Sunt meserii grele, dar, în acelaşi timp, foarte frumoase. Cea mai 
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importantă lecţie pentru mine este faptul, că nimic nu te poate face mai împlinit, decât atunci când poţi 

să ajuţi pe cineva, să aduci zâmbetul pe chipul unui copil, chiar dacă această fericire presupune un efort 

mare. 

Pe lângă voluntariatul din cadrul spitalului, am participat și la diverse acţiuni cu caracter 

umanitar unde, fie am participat ca simplu voluntar, fie am fost coordonator. Probabil o parte dintre noi 

consideră voluntariatul o pierdere de timp, dar, din punctul meu de vedere, este cea mai bună 

posibilitate de a te dezvolta din punct de vedere personal, să te cunoşti pe tine însuţi, să îţi dezvolţi 

capacitatea de comunicare, de a lucra în echipă, de a-ţi exprima opinia etc. 

Văzând multe cazuri triste, mi s-a schimbat percepția asupra vieţii. Trebuie să ne apreciem mai 

mult părinţii, care fac eforturi pentru noi şi să fim recunoscători pentru tot ce avem.  

Cu siguranţă mai târziu, tot ceea ce fac, mă va ajuta mult în meseria de medic, dar şi în viaţa de 

zi cu zi. Îmi doresc să devin un medic care să ajute și să salveze vieţile oamenilor. 

 

Folclor românesc – în cadrul cursului opţional şi în 

afara lui 

 

Claudia Brînduşe, clasa a XI-a F 

 

Clasa a XI-a are un curs opţional de folclor. Pentru mine, a fost cea mai interesantă materie 

opţională de până acum, cea care m-a provocat cel mai mult. În cadrul acestor ore am făcut și cercetare 

individuală despre viaţa la sat, despre obiceiurile româneşti şi despre tradiţiile românilor. La sfârşitul 

primului semestru, fiecare dintre noi, a prezentat un proiect despre zona rurală a ţării cercetată. Am 
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avut proiecte diverse, principalele titluri au fost: o zi din viaţa unui ţăran; obiceiuri de nuntă, botez şi 

înmormântare; mitul strigoiului; bucătăria românească. În 

cadrul acestui proiect fiecare a avut un portofoliu şi un produs 

extra. Produsele extra au constat în jocuri, mâncare 

tradiţională, mici scenarii, poze vechi și filmuleţe. Pentru al 

doilea semestru intenţionăm să realizăm un film.  

Dacă tot ne-au plăcut aceste ore, am hotărât, cu toţii, 

ca în săptămâna „Școala altfel” să realizăm un proiect mai 

amplu, care să se desfăşoare pe prcursul a cinci zile. Prin acest 

proiect vom încerca să cunoaştem mai bine obiceiurile şi 

tradiţiile ţării noastre, dar şi ale altor ţări. Produsul acestui 

proiect va fi o carte digitală, care va fi accesibilă doritorilor.  

Prima zi se va desfăşura într-un mediu plăcut, călduros, într-o biblioteca, unde vom asculta cărţi 

audio, în graiul popular și vom dezbate teme de literatură universală. Ziua a doua va fi dedicată studiului 

obiceiurilor şi tradiţiilor. Intenţionăm să organizăm o şezătoare în aer liber, să dansăm şi să ascultăm 

muzică. În ziua a treia se vor desfașura activități pe ateliere de muzică, pictură, teatru și croitorie. În ziua 

a patra, fiecare dintre noi va fi un mic bucătar care va încerca să impresioneze juriul cu mâncare 

tradiţională. Ziua a cincea va fi ziua evaluării, a feed-back-urilor şi a concluziilor despre proiect. În fiecare 

zi vom avea un invitat special de la care vom învăţa lucruri minunate.  
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Singurul scop al educaţiei e să transforme oglinzile în 

ferestre. 

 

Andreea Oana Rus, clasa a XII -a A 

Când ne naştem, suntem cu toţii la fel. La fel, şi singuri. Când murim, suntem tot singuri, însă 

suntem diferiţi- diferiţi prin ceea ce am devenit în viaţa pe care am avut-o.  

Chiar daca trăim cu toţii sub acelaşi cer, avem orizonturi 

diferite, orizonturi pe care doar noi le putem lărgi, iar singurul mod 

prin care o putem face este prin educaţie. Educaţia, prin definiţie, 

are scopul de a ne forma, de a ne influenţa în mod intenţionat, 

sistematic şi organizat dezvoltarea intelectuală, morală şi fizică. Fără 

aceasta, ne-am plafona, am trăi la fel, nu am putea evolua. Nimic nu 

poate ilustra mai bine diferenţele dintre oameni decât educaţia. Doi tineri, de aceeaşi vârstă, care învaţă 

la aceeaşi şcoală, au de scris un eseu. Unul dintre ei îşi imaginează lucruri pe care alţii nu le văd, aşază 

creionul pe hârtie şi gândurile îi curg cu repeziciune, creează o mică operă de artă. Un alt tânăr stă pe 

gânduri: îi vine greu să scrie, îi este greu să îşi imagineze ceva deosebit, nu are nicio idee grozavă, 

rezultatul fiind unul mediocru. Iată diferenţa dintre un tânăr transformat de educaţie şi unul căruia îi 

lipseşte; diferenţa dintre un tânăr care stă până noaptea târziu cu lumina aprinsă citind o carte şi unul 

care îşi iroseşte viata, evitând educaţia cu orice ocazie.  

 În opinia mea, educaţia este singurul mod prin care ne putem depăşi limitele şi, de asemenea, 

singurul mod prin care putem fi fericiţi şi împăcaţi cu noi înşine, educaţia reuşind să ne lărgeasca 

orizonturile şi să ne facă să vedem mai mult, mai clar. Educaţia face lumină, chiar şi atunci când aceasta 

lipseşte.  
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Singurul scop al educației este să transforme oglinzile 

în ferestre 

  Mara Teodora Diș, clasa a XII –a A 

Ce presupune educația de fapt? O îmbinare a numeroase aptitudini, voință și dorință pentru 

împlinirea celor mai îndrăznețe obiective, printre care se numără cunoașterea, sau doar un ansamblu de 

metode și un neîntrerupt șir de compromisuri pentru a atinge nivelul dorit pe scara valorilor morale și 

spirituale? Fiecare dintre noi are o viziune unică asupra vieții însă, educația nu poate fi exclusă de pe 

lista priorităților, indiferent de caracterul, calitatea și statutul social al unei persoane. 

Educația înseamnă în primul rând șansa de a avea acces la cunoștiințe, de a fi printre acele 

persoane care se dezvoltă din punct de vedere spiritual, însă adevaratul și nobilul scop al acesteia constă 

în deschiderea drumului către cunoaștere și împlinirea prin cunoaștere. 

Cunoașterea este oglindirea propriilor aptitudini, a propriilor eforturi depuse pentru a atinge un 

anumit nivel de împlinire spirituală însă, educația este aceea care desăvârșește aceste eforturi, o 

încununare a muncii depuse, prin transformarea propriilor oglinzi în ferestre. Educația nu poate exista 

fără cunoaștere, la fel cum cunoașterea nu poate exista fără educație. Deși ambele se pot obține doar 

prin efort intelectual, educația presupune un efort depus din ambele părți - atât elevul cât și 

îndrumătorul său trebuie să își depășească propriile limite. Cunoașterea este propriul drum construit de 

fiecare dintre noi, doar pentru noi, în timp ce educația este o autostradă a împlinirii, a ascensiunii, care 

se construiește din ambele sensuri: învățăcelul va înainta spre maestru, iar acesta din urmă se va 

îndrepta spre cel pe care dorește să-l ridice și să-l plaseze cât mai sus pe scara valorilor morale. 

În viziunea romanticilor și mai ales a marelui poet român Mihai Eminescu, există două tipuri de 

împlinire: cea prin cunoaștere și cea prin iubire, una excluzand-o pe cealaltă, ele neputând coexista. 

Educația este aceea care face posibilă coabitarea celor două. 
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