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Editorial

Pagini îngălbenite

Cunosc “un vechi cetă&ean” al orașului nostru.Este bătrân, înalt, elegant, gra!ios, maiestuos și este prezent în
pagini îngălbenite și prăfuite de istorie. Iubește pe to&i cei care îi calcă pragul. Adăpostește pe cei care sunt înseta!i de
cunoștin!e. Protejează pe cei care vor să pășească cu pași mărun&i până la stele.
V-a!i dat seama cine este?Da?E colegiul nostru ,,Horea,Cloșca si Crișan”.
Acest bătrân locuitor al orașului împlinește zilele acestea 94 de ani. Mult?Pu!in?Nu știu. Cert este că 94 de ani
reprezintă mai mult de o via&ă de om, în care liceul nostru a mers pas la pas cu istoria și transformările orașului.
Dornică să aflu mai multe informa&ii despre acest ,, bătrânel” am realizat un interviu:
-Când v-a&i născut ?
-M-am născut la 3 februarie 1919 și am fost numit ,,Mihai Viteazul”.
-A&i dori să ne prezenta&i o scurtă istorie a vie&ii dumneavoastră?
- Între 1924-1938 am construit “casa” în care stau în prezent. Din 7 noiembrie 1940 locuiesc la actualul “domiciliu”.
Între 1953-1954 mi-am schimbat numele în Şcoala Medie de Băieţi de 10 ani. 1956-1957 este perioada în care renunţ la
fostul nume şi mă numesc Şcoala Medie Mixtă nr. 1. În 1967-1968, crescând am devenit Liceul “Horea, Cloşca şi
Crişan”. În 15.04.1999 accept să mă numesc şi să răspund la numele de Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan“.
-La anii dumneavostră, care sunt reușitele cu care vă mândri!i?
-Mă consider tânăr la 94 de ani şi mă mândresc cu copii, nepoţii şi strănepoţii care îmi duc faima şi numele mai
departe.
-Observ ca vă plac culorile albastru și galben. De ce această combinaţie?
-Galben e semnul bogăţiei şi al succesului, iar albastrul este culoarea apei şi a cerului, a înţelepciunii, a păcii, dar
şi a profunzimii, a necunoscutului şi a frumuseţii, a protecţiei şi a dragostei sincere.
-O ultimă rugăminte,v ă rog. Puteţi explica colocatarilor dumneavoastră de ce aţi ales numele de „Horea, Cloşca
şi Crişan”?
-Ziua de 28 februarie are o deosebită importanţă istorică. Răscoala din 1784, numită şi răscoala lui Horea, Cloşca
şi Crişan a fost o importantă acţiune de revoltă a ţărănimii iobage din Transilvania împotriva constrângerilor feudale la
care era supusă. La ea au participat iobagi români, maghiari, saşi de pe domeniile nobililor şi statului, mineri din Munţii
Apuseni şi ocnele din Maramureş, meşteşugari şi preoţi. A izbucnit la 1 noiembrie 1784, în satul Curechiu, Hunedoara şi
s-a încheiat la sfârşitul lui decembrie 1784, când au fost capturaţi Horea şi Cloşca de către autorităţi. Horea şi Cloşca
sunt trădaţi şi sunt prinşi în 27 decembrie 1784 şi puşi în lanţuri. În 31 decembrie sosesc la Abrud, de unde la 1 ianuarie
1785 pornesc spre Alba Iulia unde vor fi închişi. Crişan a fost prins mai târziu, în 30 ianuarie 1785 şi închis separat de
ceilalţi doi conducători. La 28 februarie 1785, nu departe de cetatea din Alba Iulia a avut loc execuţia lui Horea şi
Cloşca. Primul care a fost frânt cu roata a fost Cloşca şi pe urmă Horea, corpurile lor fiind tăiate în bucăţi şi depuse în
locurile unde au fost lupte. Crişan s-a sinucis în celulă sugrumându-se cu curelele de la opinci.
Locul unde este amplasat colegiul este aproape de Dealul Furcilor unde Horea şi Cloşca au fost traşi pe roată.
Numele de „Horea, Cloşca şi Crişan” a vrut să aducă un omagiu celor trei răsculaţi şi să arate respectul pentru aceştia.
-Vă multumesc!”
Simpatic „bătrânelul”, nu-i aşa?Mie îmi place de el.”Casa” lui este locul unde pot să îmi satisfac setea de noi
cunoştinţe. Numele lui îmi aduce mândrie. Iar faptul că am decis să mă alătur lui mi-a adus cel mai de preţ cadou:
prietena mea cea mai bună.
Un pas prin istorie în imagini:

Andrada Burde, clasa a XI-a G

Absolven!ii liceului ...

În ce an ai absolvit liceul? La ce profil ai fost elevă?
Pe vremea aceasta, în urmă cu 5 ani, m-am hotărât să aleg specializarea Filologie
Bilingv Engleză din acest liceu, un loc minunat de la care mi-am luat rămas bun în 2012.
Ce amintiri plăcute ai din perioada liceului?
Când privim în urmă totul pare mai frumos și aşa strângem și mai multe amintiri plăcute. Mi-e greu să aleg
câteva acum, dar cu siguran&ă sunt legate de oamenii pe care i-am cunoscut în acest timp, colegi și profesori deopotrivă.
Am legat însă prietenii frumoase și în afara liceului, participând la diferite concursuri și olimpiade. Tot concursurile
m-au purtat prin diferite colţuri ale ţării, unde altfel nu cred că aş fi ajuns prea curând. Dar nu o să uit nici excursia de la
Roșia Montană cu colegii de la revistă sau ac&iunile de plantare și ecologizare organizate de domnii profesori de
geografie. Cu toate acestea, de orele de școală îmi va fi cel mai dor, pentru că prietenii rămân și excursii vor mai fi. Dintre
toate amintirile, de departe cea mai vie este ultima zi de liceu...
Unde studiezi acum?
Am avut șansa să fiu acceptată la Universitatea din Glasgow. O să subliniez că este vorba de Scoţia, nu de Anglia
am observat că există o oarecare confuzie între Regatul Unit, Marea Britanie și Anglia. Într-adevăr, capitala U.K este la
Londra dar asta nu mă face « englezoaică », cum mai obișnuiesc să glumească cei de acasă cu mine. Glasgow este cel
mai mare oraș al Scoţiei şi al treilea în Regatul Unit, deși nu este capitală. Universitatea din Glasgow datează din anul
1451, fiind a patra cea mai veche institu&ie de învă&ământ superior din lumea anglofonă. Există o intensă activitate în
domeniul cercetării, dar prestigiul se datorează şi unor personalită&i care au studiat şi predat aici. Nume precum Lord
Kelvin, Adam Smith, James Watt sau John Logie Baird cred că vă sunt cunoscute. Dacă nu, vă spun că printre foştii
studenţi şi profesori se numără 7 laureaţi ai premiului Nobel.
Ce condi!ii ai îndeplinit pentru a fi admisă la Universitatea din Glasgow?
Dacă ar fi o reţetă, ar fi ușor. Dar nu este. Aş putea spune că în prima parte a selec&iei depinzi și de noroc. Pentru
început, se trimite un « personal statement » un eseu menit să convingă universitatea că meriţi să fii acceptat ca student.
De la aptitudini și pasiuni, realizări din timpul liceului și până la planuri de viitor, toate își au locul aici. Trebuie însă
sus&inute de o scrisoare de recomandare. Cu alte cuvinte, contează să ştii să te prezin&i în aşa fel încât universitatea să
găsească în tine studentul pe care îl caută. Dovada mediilor din timpul liceului este și ea importantă, deşi diplomele
ob&inute la olimpiade și concursuri nu sunt incluse în cerin&e. Pasul următor este să dovedești că te po&i ridica la
standardele impuse de ei și anume să ob&ii anumite note la examenul de bacalaureat. După ce treci aceste două praguri,
ești considerat admis.
Cum este sistemul de educa!ie? Descrie o zi din via!a ta de student.
Îmi amintesc, la început, ce curioși erau colegii din ţară să
afle cum este aici. Dar eu aveam aceleași întrebări pentru
ei. Acum, chiar și după multe poveşti, nu pot spune că știu
ce înseamnă să fii student în România. Cred ca aș greși
încercând să fac o compara&ie între cele două sisteme.
Pentru mine este o mare diferen&ă între liceu și facultatea
pe care o urmez acum. În ce măsură «altă ţară» sau «alt
nivel de învă&ământ» au contribuit la acest salt, probabil
voi afla mai târziu. Ceea ce știu încă de acum este că aici,
la Universitatea din Glasgow, regula este regulă și nu
excepţia. Studentul știe clar ce trebuie, ce poate să facă și
ce nu. Este un aspect care mă bucură și mă avantajează,
deoarece elevii se diferen&iază nu prin șansă, ci prin
responsabilitate.

Diferit am găsit și modul de notare - mă refer în special la lipsa ierarhiilor.
Am fost obișnuită cu «lista de rezultate» dar aici lucrurile stau altfel. Studentului îi
sunt comunicate notele individual prin intermediul unei platforme online. Pe de o
parte, este mai dificil să te evaluezi neștiind unde te situezi în raport cu media. Pe de
altă parte, cred că acest sistem favorizează dorin&a de autodepășire. Unele
departamente din cadrul universită&ii oferă diplome pentru rezultate deosebite, în semn de recunoștin&ă pentru
munca depusă. Spre exemplu, Facultatea de Psihologie are așa-numita «Merit List» care se întocmește semestrial
pentru studenţii din primul şi al doilea an. Pentru primul semestru al acestui an, din aproape 800 de studenţi, 40 au
fost incluşi pe lista de merit. M-am bucurat să văd că dintre aceştia, patru am fost români.
M-a surprins și rela&ia student-profesor pe care am găsit-o aici, și anume disponibilitatea profesorului de a
răspunde întrebărilor în afara orelor de curs. Un simplu telefon sau e-mail și ești primit la o discu&ie cu persoana
care în diminea&a aceleași zile vorbea în faţa a 300 de studen&i. O astfel de atitudine nu poate decât să te încurajeze.
Pe lângă acest sprijin, studen&ii beneficiază de acces la o bogată colec&ie de căr&i și jurnale ştiinţifice în cadrul
bibliotecii, un aspect cheie pentru orice universitate bazată pe cercetare. Ca și curiozitate, perioada de împrumut a
căr&ilor variază de la săptămâni la numai 2 ore pentru căr&ile cu o solicitare mare. Cred că o trecere prin cele 12 etaje
ale bibliotecii ar fi suficientă pentru a te convinge de modul activ de învă&are al studen&ilor.
Programul unui student poate fi destul de aglomerat, mai ales dacă alege să participe la diferitele activită&i
organizate de cluburile și societă&ile de studen&i. Din
fericire, orarul este foarte flexibil și î&i permite pentru
majoritatea cursurilor să alegi diferite ore și zile din
săptămână. În ceea ce mă privește, numărul de ore
este unul redus, luând în considerare nivelul
cerin&elor și al așteptărilor. După cum am mai spus,
implicarea personală face diferen&a. Doar pentru că
nu ai lipsit de la niciun curs nu ai «garantată» o notă de
trecere. Trebuie să mai spun și că pentru a fi admis în
anii superiori de studiu ai nevoie de o anumită medie,
simpla promovare a examenelor nefiind suficientă. O
tendin&ă generală ar fi aceea de înjumătăţire a
numărului de studen&i pe parcursul celor patru ani de
studiu într-un anumit domeniu.
Ce a însemnat și înseamnă Colegiul Na#ional "Horea, Cloșca și Crișan" pentru tine?
«HCC » ... Îmi place să îi spun aşa. Vorbind cu studen&i din alte orașe uit de multe ori că pentru ei nu
înseamnă nimic aceste trei litere. Îmi dau seama că nu mă în&eleg și, zâmbind, le spun încă o dată numele de data
aceasta cel «oficial ». Este sentimentul pe care îl ai atunci când, într-un cadru formal, nu po!i spune numele unui
prieten asa cum ești obișnuit să o faci. Da, cred că sentimentul de prietenie mă leagă cel mai tare de liceu. Desigur,
sunt conștientă ca aici s-a format studenta care sunt astăzi, că nu aş fi dat o notă de 10 pe un chiulit cu prietenii, că
totul părea să fie pus în balanţă alături de «învă&at». Dar acum, privind în urmă, «HCC »-ul pare viu: un prieten
alături de care am crescut și la care mă voi întoarce mereu cu drag.
Un mesaj pentru elevii de azi de la absolventul de ieri.
Un mesaj... aş putea repeta ce le-am spus colegilor în cadrul festivită&ii de absolvire. Să își cunoască scopul.
Cred că este foarte important să știi pentru ce muncești. Altfel, riscăm să ne pierdem în ziua de azi. Mulţi dintre cei
care poate zâmbesc acum și cred că spun cuvinte prea mari își vor dori la sfârșit de liceu, când aleg o facultate, să fii
știut mai devreme că vor urma acel drum. Să nu pierzi din vedere &inta dar, în același timp, să nu sari peste trepte
grăbit să ajungi mai repede acolo unde î!i dorești.
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În anul şcolar 2012-2013, în luna septembrie, un grup de profesori ai Colegiului Naţional ,,Horea, Cloşca
şi Crişan” împreună cu CDI şi cabinetul de asistenţă psihopedagogică au reuşit să aducă în atenţia elevilor un
proiect nou şi ambiţios numit ,,Ziua educaţiei nonformale”. Implicarea în proiect a creat condiţii pentru
îmbogăţirea culturii generale, ajutând elevii să interacţioneze mai mult între ei şi totodată cu profesorii.
Activităţile proiectului au fost pe cât de diversificate, pe atât de interactive. Elevii au participat cu multă
seriozitate şi curiozitate la jocurile educative propuse de profesori. Catedrele de engleză şi franceză au reuşit să
creeze activitaţi care stimulau vizual şi auditiv, ajutând elevii să se exprime mai uşor descriindu-şi stările şi modul
de a gândi, iar cele de informatică şi psihologie s-au axat pe cunoşterea sinelui şi dezvoltarea gândirii logice.
Unul dintre cele mai interesante proiecte a fost desfăşurat în cadrul cabinetului de asistenţă psihopedagogică,
profesorul coordonator fiind doamna psiholog
Adelina Morar care a reuşit să adune elevi din
diferite clase pentru atelierul de artterapie care
dorea exprimarea emoţ iilor prin pictură .
Activitatea s-a desfăşurat prin exprimarea
emoţiilor ca furia şi bucuria prin desen, folosind
culorile care ne caracterizează personalitatea,
evidenţiind stările şi emoţiile în momentul în care
am creat lucrările. Ni s-au explicat semnificaţiile
culorilor, modul cum sunt ele folosite în viaţa
cotidiană precum şi starea transmisă de ele în
momentul în care le purtăm. Momentul a fost creat pentru a îmbogăţi comunicarea profesor-elev promovând
imaginea fiecăruia dintre noi, asimilând cunoştinţe şi lăsând pe pânza de culoare albă imaginea reprezentativă
nouă, culorile corelate cu personalitatea fiecăruia şi oportunităţile spre perspective noi.
Pentru mine, educaţia nonformală este o modalitate prin care pot să mă exprim aşa cum vreau eu, reuşind să
îmi las amprenta personală indiferent dacă e un desen abstract sau orice altceva. Exprimarea emoţiilor prin artă şi
mai ales prin pictură este cea mai eficientă terapie, indiferent dacă ești o persoană introvertită sau extrovertită asa
cum sunt eu.Am reuşit să mă transpun pe pânză albă şi să îmi las emoţiile şi sufletul acolo.
Simona-Alexandra Ardean, clasa a XII-a C
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SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR DONATE

Acest proiect este unul educaţional local, ce include activităţi de voluntariat în cadrul SNAC. Grupul ţintă este
reprezentat de elevii Colegiului Naţional "H.C.C"Alba Iulia şi s-a desfăşurat în perioada 5-14 noiembrie 2012.
Partenerii care au făcut posibilă desfăşurarea acestui proiect sunt Colegiul Naţional "H.C.C" Alba Iulia şi
Organizaţia CARITAS-filiala Alba, iar beneficiarii acestuia sunt 15 copii cu vârste cuprinse între 3 şi 20 de ani din
cadrul Casei de plasament de tip familial "Sfântul Ghelasie" Stremţ şi cei 9 copii și tineri cu vârste cuprinse între 5 şi 20
de ani ai Centrului de plasament de tip familial "ProFamilia" Teiuş.
Obiectivele vizate au avut scopul de a-i determina pe elevi să organizeze o activitate comunitară, să aleagă
soluţiile cele mai potrivite pentru desfăşurarea activităţii, să se implice şi să determine implicarea colegilor în acţiuni de
voluntariat şi să cultive sentimente de respect şi de întrajutorare faţă de persoanele aflate într-o situaţie dificilă.
Proiectul s-a desfăşurat în mai multe etape. Debutul, de natură organizatorică, a fost în zilele de 5-6 noiembrie
2012 şi a constat în realizarea graficului activităţilor şi a unui afiş de promovare, desfăşurându-se în cabinetul şcolar de
asistenţă psihopedagogică din cadrul "H.C.C", rezultatele fiind, desigur, un calendar şi afişele distribuite în fiecare clasă
şi expuse în locurile cele mai vizibile.
În zilele de 7-9 noiembrie 2012 s-a pus accent pe promovarea acţiunii comunitare şi atragerea de voluntari care
să se implice în această campanie prin informarea elevilor şi a diriginţilor din cadrul Colegiului Naţional "H.C.C.".
Expoziţia de legume şi de fructe de sezon s-a desfăşurat în perioada 12-14 noiembrie 2012 în spaţiul
expoziţional al liceului, activităţile fiind preluarea produselor şi sortarea acestora pe categorii. S-a vizat un număr cât
mai mare de participanţi şi vizitatori ai expoziţiei.
Ultima etapă a fost în ziua de 14 noiembrie 2012, ce a avut ca scop o donaţie cât mai considerabilă a legumelor şi
a fructelor către Stremţ şi Teiuş, în speranţa că numărul beneficiarilor va fi la fel de mare.
Aşadar, impactul scontat a fost, din punctul de vedere al profesorilor, ca aceştia să se implice ca diriginţi în
promovarea activităţilor comunitare printre elevi şi în comunitatea locală, determinarea elevilor să devină voluntari şi
să se implice în acţiuni comunitare şi cea a părinţilor de a asigura sprijinul în
implicarea copiilor în astfel de acţiuni, iar în ceea ce priveşte comunitatea locală,
s-a dorit ca aceasta să faciliteze desfăşurarea acestui tip de acţiuni şi să ofere
sprijin în desfăşurarea lor.
Numărul de clase participante a fost de 9, 34 de elevi au primit diplome
individuale de participare. Cantitatea aproximativă de legume şi de fructe strânse
a fost de 110 kg.
S-a încheiat un acord de parteneriat cu Organizaţia Caritas, filiala Alba
Iulia, precum şi un contract de sponsorizare între aceeaşi organizaţie şi Consiliul
Elevilor -ONG- din Colegiul National "H.C.C." Organizaţia Caritas a promovat
această acţiune pe site-ul propriu printr-un emoţionant articol.
Ada Tarnu, clasa a XI-a E
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Cea mai importantă întrebare pe care ţi-o poţi adresa este: „Cine sunt eu? ”. Din păcate
mulţi suntem atât de „preocupaţi de viaţă” încât nu ne dăm seama cine suntem cu adevărat.
La această întrebare dificilă am reuşit să răspundem în parte, noi, 12 adolescenţi,
după ce am experimentat împreună cu doamna psiholog Adelina Morar, câteva exerciţii de
dezvoltare personală.
„Călătorie pentru descoperirea sinelui” a fost un exerciţiu introductiv, având ca scop
destinderea atmosferei. La acesta am participat cu toţii şi ne-am exprimat părerea legată de
mijlocul de transport preferat, deoarece am înţeles cu toţii că preferinţele şi atitudinile
noastre nu sunt întâmplătoare, tot ce alegem şi facem ne caracterizează.
„Cercurile valorilor” este metoda care ne-a determinat să reflectăm la calităţile şi
preferinţele noastre, dar şi la rela&iile cu cei din jur. Consider că cea mai dificilă parte a acestui
exerciţiu a fost atunci când a trebuit să-mi exprim calităţile şi preferinţele în faţa colegilor.
Acest exerciţiu a fost interesant pentru fiecare dintre noi deoarece în urma acestui exerciţiu
am reuşit să ne cunoaştem mult mai bine şi chiar să descoperim că avem interese comune.
„Valorile” pe care fiecare le-a identificat constituie propriul „rezervor de resurse” la care apelează în momente dificile ale
vieţii.
Fiind preocupată de studiile despre limbajul nonverbal, cea mai
interesantă metodă mi s-a părut „Testul celor trei gesturi”. Trăsăturile
rezultate în urma aplicării acestui studiu referitor la plasarea
telefonului la ureche, încrucişarea degetelor şi încrucişarea bratelor,
trăsături care până atunci nu ştiam că le deţin, s-au adăugat profilului
meu personal.
Cel de al treilea exerciţiu a fost „Chestionarul Schmieschek”.
Acest chestionar îşi propune evidenţierea aspectelor care duc spre
diagnoza unor structuri de personalitate accentuate. Chestionarul
cuprinde 10 scale, fiecare cu un număr de 12, 8 sau 4 itemi,
corespunzând celor 10 tipuri de trăsături accentuate:
demonstrativitate, hiperexactivitate, hiperperseverenţă, nestăpânire, hipertimie, distimie, ciclotimie, exaltare, anxietate,
emotivitate (M.Minulecu,1996). Concluzionând, astfel, ne-am descoperit cu toţii aspectele accentuate ale propriei
personalitaţi.
Un alt exerciţiu pe care l-am făcut a fost descoperirea „sinelui” prin „Mandala”. Mandala (din sanscrită
„manda”=esenţă, centru, cerc, circumferinţă + „la”= a lua în stăpânire) este o metaforă mistică pentru Univers şi
existenţă. În general are ca bază cercul, al cărui centru simbolizează atingerea iluminării spirituale. Omul a descoperit
primele mandale în natură, percepând lumea printr-o „Mandală” oculară.
„Mandala” este întrebuinţată ca mijloc de atingere a unei înţelegeri mai cuprinzătoare a personalităţii, de
exprimare a Sinelui profund şi de echilibrare. C.G. Jung a regăsit-o în culturi din întreaga lume şi o consideră un arhetip al
căutării „perfecţiunii umane”, al întregirii. Ea este o reprezentare a centrului (Sinelui). În terapia jungiană (care include
eliberarea şi trăirea imediată a conţinuturilor inconştientului colectiv) se foloseşte adesea desenul spontan al mandalelor.
Parcurgând acest exerciţiu am reuşit să înţelegem ce înseamnă adevăratul „sine”.
Ultimul exerciţiu făcut în acest modul este „Oglinda”, având ca scop distingerea între evaluare de tip „totul sau
nimic” şi evaluarea trăsăturilor.
Deşi până în acest stadiu de dezvoltare noi, adolescenţii, căpătăm încredere în noi şi începem să ne stabilim
individualitatea în cadrul unui grup, la această vârstă noi ne exprimăm această
individualitate prin modul de a ne îmbrăca, de a ne aranja părul, de a avea
anumite atitudini şi păreri proprii despre ceea ce ne înconjoară. Atunci când ne
privim în oglindă nu ne mai considerăm copii, ci ne întrebăm cine vom fi ca
adul&i. Acest ultim exerciţiu, ne-a determinat să identificăm și evaluăm atât
trăsăturile noastre pozitive, cât și cele negative.
În urma participării la acest modul am reuşit să-mi descopăr puterea
interioară, să identific blocajele care pot apărea în comunicarea cu cei din jur și
să-mi perfecţionez abilităţile de relaţionare.
Nicoleta Iulia Tica, clasa a XI-a C
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CDI
CDI (sau Centrul de Documentare şi Informare) nu este doar un centru de resurse pluridisciplinare ce pune
la dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii informaţii pe suporturi diferite, este și locul unde se
desfăşoară activităţi pedagogice și sunt puse în practică proiecte culturale. În plus, elevii şi nu numai, pot beneficia și
de întâlnirea faţă-n faţă cu diverse personalităţi din lumea cărţilor, scriitori români, abili cunoscători ai ,,vieţii) sau
mai bine zis, ai cosmosului sentimental, al mesajului săgetat direct în
inimă. Aceasta o pot face prin intermediul ,,Cercului de lectură), care
este mereu acolo pentru cei interesaţi, pentru cei animaţi de curiozitate
şi de dorinţa de a descoperi noul.
În anul şcolar 2012-2013, CDI și-a propus să deruleze
proiectul „Personalităţi albaiuliene la CDI).
Proiectul „Personalităţi albaiuliene la CDI&
Este un proiect educativ local dedicat elevilor colegiului,
având ca obiective: valorificarea şi promovarea personalităţilor
locale; promovarea lecturii în şcoală; atragerea elevilor spre
bibliotecă; stimularea interesului pentru carte, lectură, creaţie; îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al
elevilor; promovarea dialogului şi a comunicării în rândul elevilor.
Durata proiectului: noiembrie 2012 – mai 2013
În luna noiembrie, mai precis în data de 28 noiembrie 2012, l-am avut invitat pe binecunoscutul scriitor
albaiulian, Gheorghe Jurcă, care ne-a dezvăluit din tainele scrisului.
În luna februarie, avem planificate 3 întâlniri cu personalităţi albaiuliene, acţiuni incluse în programul
dedicat zilelor colegiului:
•
O primă întâlnire va avea loc în data de 25 februarie 2013, este vorba despre lansarea cărţii doamnei Sonia
Elvireanu „Gabriel Pleşa, o perspectivă asupra exilului românesc), carte prezentată de doamna lector univ. dr.
Gabriela Chiciudean de la Universitatea „1 Decembrie 1918)Alba Iulia.
•
A doua întâlnire, din data de 26 februarie 2013, este organizată în scopul cunoaşterii scriitorului albaiulian
Mircea Stâncel, răsplătit cu premiul „Cartea anului 2009) pentru volumul de poezii „Lucruri şi limbaje).
Prezentarea autorului va fi realizată de domnul profesor Liviu Lodoabă.
•
A treia întâlnire este tot o lansare de carte şi va avea loc în data de 28 februarie 2013. Este vorba de lansarea
cărţii „Educaţie, cultură, personalităţi din judeţul Alba) a autorilor Vasile Grozav, Daniela Floroian şi Petru Negrea.
Prezentarea cărţii va fi realizată de doamna conf.univ.dr. Diana Câmpan.
Parteneri: Consiliul Jude!ean Alba; Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga) Alba; Asociaţia AMI; Liceul de
Muzică şi Arte Plastice Alba; Centrul Cultural „Augustin Bena) Alba;
Universitatea „1 Decembrie 1918)Alba Iulia.
„O scurtă privire într-o carte şi auzi vocea unei alte persoane, poate
cineva mort de 100 de ani. Să citeşti înseamnă să călătoreşti în timp$
(Carl Sagan)
Vă invit să călătorim în timp, să descoperim ceea ce a adormit de mult,
să trezim la viaţă istoria, poezia şi lectura.
Denisa Goţia, clasa a X- a A

7

Recenzii
Volumul de poezii al scriitorului Mircea Stâncel este o remarcabilă „colecţie de adevăruri reformulate”,
transformate poetic: o artă combinatorie a citării, a punerii în dialog a unor forme eterogene ca stil şi timp,
caracterizate prin jocul cu formele, temele şi motivele deja existente. Aparţinând generaţiei optzeciştilor,”generaţia
în blugi”, poetul este conştient că totul s-a scris şi că nu-i rămâne decât jocul cu fragmentele culturale pe care le
resemantizează.
Poeziile sunt ca nişte ”uşi”, iar o dată ce încerci să deschizi uşa te
adânceşti tot mai mult, tot mai mult încât rişti să nu mai găseşti drumul sau
să nu mai ştii unde ai ajuns. Profunzimea te cuprinde “Nici sentimentul nu
mai e sentiment, /Nici un corp nu mai e întreg, /Nici un cuvânt credibil, nici
un măr curat, /Nici o lacrimă adevărată, /Nici o bucurie întreagă, /Numai
minciună, numai venin” dezvăluind cititorului adevărata faţă a lumii,
astfel, vezi de fapt, adevărata ta faţă, te regăseşti pe tine însuţi.
Artistul prezintă Totul ca Nimic şi Nimic ca Totul, Viaţa ca o Joacă
şi Joaca precum o Viaţă. Simte, vede, ştie, observă totul şi scrie astfel încât
şi noi să simţim, vedem, ştim şi observăm totul aşa cum le-a făcut şi el, să fim puşi în locul lui.
Stilul împreună cu maniera sa extraordinară fac din acest volum o sursă continuă, un refugiu inegalabil şi un
prieten surprinzător. Volumul nu este deloc stufos, pe cât este de subţire, pe atât de captivant, încât poate fi lăsat din
mână, doar după sfârşit.
Miriam Marcu Popescu, clasa a X-a A

Lipsa culturii, necunoaşterea valorilor şi uitarea trecutului de către
generaţiile actuale sunt principalele motive care i-au făcut pe cei trei autori, Vasile
Grozav, Daniela Floroian şi Petru Negrea, să adune date despre personalităţile care
au avut tangenţă cu judeţul Alba şi să le reunească sub titlul cărţii care îmi stă în
faţă.
Această radiografie a culturii din Alba aduce în faţa cititorului nume mari
ale literaturii, ştiinţei şi politicii românești. Ion Agârbiceanu, Lucian Blaga, Mihai
Viteazul, Vasile Goldiș sau Emil Racovi&ă. Toţi au
rezervate în această carte de la câteva rânduri până
la pagini întregi, pline cu date biografice dar şi alte
aspecte inedite ale vieţii lor.
Trebuie să menţionez că deşi am citi-o în grabă din cauza lipsei de timp,
conţinutul ei m-a făcut să vreau să mă afund în lectura ei şi să caut eu însumi mai
multe. Deci, pot spune fără ezitare că mi-a plăcut.
Cartea „Educaţie, cultură, personalităţi în judeţul Alba” o recomand în
primul rând celor care conduc şi administrează acest loc binecuvântat,
locuitorilor săi, dar şi simplului om care doreşte să afirme că este român, pentru că
a fi român înseamnă să-ţi cunoşti limba, tradiţia, obiceiurile, valorile naţionale,
iar toate astea se identifică cuAlba Iulia.
Marius Leahu, clasa a IX-a C
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Împreună în Europa
La începutul anului școlar 2012-2013 s-a derulat un
proiect în cadrul căruia un grup de elevi din Germania ne-au
încântat cu prezen!a lor timp de cinci zile. Cinci zile în care am
vizitat diferite locuri și am făcut diferite activită!i. Din liceul
nostru a fost ales un grup de elevi care să îi înso&ească pe
parcursul vizitei.
Primul lucru făcut în momentul în care au ajuns în liceul
nostru, a fost acela de a ne cunoaște mai bine. Această
cunoaștere însemnând prezentarea Colegiului Na!ional
,,Horea, Cloșca și Crișan”, prezentare făcută de domnul
director Valeriu Cerbu și domnul director adjunct Sorin Schiau. Un schimb de cadouri între cele două grupuri a făcut
parte din primirea acestora, fiind de asemenea un prilej bun de a
începe să ne împrietenim unii cu al!ii. În primele zile programul
nostru a fost acela de a vizita orașul Alba Iulia: Cetatea Alba
Carolina, Șan&urile Cetă!ii, Traseul celor trei fortifica!ii, Muzeul
Unirii, Sala Unirii, Catedrala Reîntregirii, Catedrala RomanoCatolică, Biblioteca Batthyaneum, Primăria municipiului Alba
Iulia, Supremia Group. Nu a lipsit nici plimbarea în oraș cu
double-decker-ul. Într-una din zile am mers în Sibiu, unde am
vizitat Biserica Evanghelică, Muzeul Astra și am profitat de
vremea frumoasă pentru a face o plimbare în centrul orașului. Ultima seară a avut loc în Spa!iile Ryma. În jurul
focului s-a cântat la chitară, am povestit despre zilele petrecute
împreună si ne-am uitat cu to&ii la pozele făcute pe parcursul
zilelor.
Părerea lui Eric, unul dintre elevii din Germania, a fost una
foarte plăcută: “Well I think what I liked most were the people
who where all trying to give us a warm welcome and helped us
with everything. Besides I was impressed that your school was a
lot more modern than our school here in Germany. As a matter of
factAlba Iulia was a really nice place even though it is a lot smaller
than the place we come from.” O altă părere este cea a lui Enis:
“First of all the people there were very kind and friendly. I think the atmosphere was very relaxed not like in
Germany where everyone is in a hurry.”
Ultima zi a fost cea mai scurtă deoarece, după prânz,
grupul de elevi din Germania cu care ne-am împrietenit cu
to&ii, și-au luat rămas bun de la noi cu gândul că ne vom
revedea. A fost o săptămână plăcută de care ne amintim cu
drag.
Sonia Maria Bodea, clasa a IX-a F
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Destinaţie... Franţa
Elevii Colegiului Naţional “Horea,Cloşca şi Crişan” îşi arată încă o dată talentul şi implicarea în activităţile
extra-şcolare. De data aceasta este vorba despre corespondenţa cu colegii noştri mai mici, de la şcoala generală din
Toulouse, Collège CLAUDE CORNAC de Gratentour, un schimb de scrisori care a început acum câteva luni, mai precis
în octombrie 2012. Elevi din clasa a IX-a A, a IX-a E şi a X-a A, un grup de 24 de elevi s-au angajat în derularea unui
proiect de coresponden!ǎ şcolarǎ cu o clasǎ de elevi de gimnaziu, la III-ème C (echivalentul clasei a VIII-a în sistemul de
învǎ!ǎmânt din România) din regiunea Toulouse. Colegii mei „reprezintă” astfel Colegiul prin scrisori şi montaje video
realizate de noi şi trimise coresponden&ilor francezi, dând dovadă de creativitate, de îndemânare, de perseverenţă şi de o
dorin&ǎ deosebită de a „stăpâni” limba francezǎ. Colegii mei au mărturisit că, la începutul proiectului le-a fost puţin
teamǎ de a se exprima în limba francezǎ pe durata unui an şcolar, dar, cu timpul, au prins curaj, s-au pregătit mult, iar
acum aşteaptă cu nerǎbdare să scrie o nouă scrisoare adresatǎ corespondentului francez, să comunice cu el. Cu to!ii au
spus că acest proiect de coresponden!ǎ prin scrisori, scrisori trimise în Franţa prin Poşta românǎ este o mare oportunitate
pentru ei de a învăţa limba franceză şi de a afla lucrui noi despre alte culturi, despre o altǎ ţară, despre stilul de via!ǎ al
elevilor din Franţa.
Împreună cu doamna profesoară Sofica Rusu, elevii se pregătesc să scrie scrisori pe diferite teme (universul
sǎrbǎtorilor religioase, universul adolescen!ei, peisaje şi locuri pitoreşti din România etc) şi îi sunt recunoscători
doamnei profesoare pentru înţelegerea şi rǎbdarea cu care îi ghidează, pentru dedicarea cu care îi învaţă limba francezǎ şi
pentru faptul că i-a implicat şi pe ei în acest proiect. Colegii mei mi-au dezvǎluit că această experienţă le-a trezit interesul
pentru limba francezǎ, pentru cunoaştere şi că, de acum încolo nu
vor mai rata alte oportunităţi de acest fel. Le urez succes în
continuare acestor „mici francofoni” (mai ales colegilor mei din
clasa a IX-a A şi a IX-a E) şi sper ca la anul sǎ participe mai mul&i
colegi din clasa mea, a X-a A la un astfel de proiect de coresponen&ǎ
şcolarǎ care înseamnǎ a vorbi despre sine şi cultura ta într-o limbǎ de
circula&ie interna&ionalǎ. O adevǎratǎ provocare!
Miriam Marcu Popescu, clasa a X-a A
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Prieteni prin scrisori
Probabil că pentru vremurile noastre pare desuet să scrii scrisori
cuiva. Acum mijloacele de comunicare moderne l-au acaparat pe omul
contemporan, părând să fie mai eficiente, mai rapide. Însă dictonul latin
,,Verba volant, scripta manent !” triumfă peste veacuri, respirând încă un
aer de actualitate, arătând faptul că scrisorile sunt încă la modă în mediul
actual.Aşadar a scrie scrisori este o artă.
De asemenea, scrisoarea dezvăluie personalitatea celui care o
scrie. În acest sens l-am putea cita pe Goncourt, care spunea: ,,Le style
exprime la personnalité. Chacun a sa façon d'écrire parce que chacun a
sa façon de sentir.” Personalitatea, cultura, arta de a comunica, toate se
oglindesc în conţinutul unei scrisori.
În virtutea dictonului amintit mai sus şi la iniţiativa doamnei
profesor Sofica Rusu, un grup de elevi din şcoala noastră întreţine o
corespondenţă cu o şcoală din Toulouse, Franţa. Încă de la început am
fost foarte entuziasmată. Prin intermediul acestei corespondenţe am
aflat elemente noi de cultură şi civilizaţie franceză, ne-am comparat
felul de a gândi cu al altor adolescenţi şi, cel mai inportant, am legat noi
prietenii.
Corespondenta mea se numeşte Anna Cognet şi are 14 ani. Este
foarte simpatică şi deschisă. Pe parcursul scrisorilor am descoperit că ne
plac aceleaşi lucruri în ceea ce priveşte muzica, sportul şi petrecerea
timpului liber. Anna este pasionată de taekwondo, de muzică şi
cumpărături. Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă ne-am împărtăşit obiceiuri
şi tradiţii. S-a arătat foarte încântată, mi-a făcut chiar şi urări în limba
română! La scurt timp a ţinut neapărat să-mi mai trimită o scrisoare în
plus faţă de ceilalţi pentru a mă felicita cu ocazia zilei mele de naştere.
Cu prilejul mărţişorului, i-am scris legenda acestei tradiţii, pe care
francezii nu o au, şi i-am trimis să vadă cum arată un astfel de vestitor al
primăverii.
Ne leagă o strânsă prietenie şi aşteptăm cu nerăbdare scrioarea
celeilalte. Mai mult decât atât, am dori să ne continuăm corespondenţa şi
pe timpul verii şi chiar să ne vedem!
,,Nu prea știu de ce-&i scriu. Simt că am mare nevoie de o
prietenie căreia să-i încredin&ez nimicurile ce mi se întâmplă. Poate cămi scriu chiar mie. '' (Antoine de Saint Éxupery)
Ioana Nicoară, clasa a IX-a E
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Călătorie printre filele istoriei
Deseori în via&ă rămânem indiferen&i fa&ă de anumite aspecte și trecem pe lângă ele fără ca măcar să le
observăm, în viteza specifică vârstei și a timpurilor pe care le trăim. Am făcut același lucru, trecând în repetate rânduri
pe lângă o clădire, a cărei singure pată de culoare de pe fa&ada mohorâtă sunt steagurile, care indică că acolo se află o
institu&ie.
Prima ocazie cu care am reușit să pătrund dincolo de ușile acesteia a fost proiectul din cadrul orei de istorie a
comunismului. Pentru a în!elege, dincolo de teoria predată la fiecare oră, ce a însemnat via&a în timpul regimului de
dinainte de revenirea României la democra&ie, pe întreaga durată a primului semestru din clasa a XI-a ne-am desfășurat
activitatea la Serviciul Jude!eanAlba alArhivelor Na!ionale.
Incinta păstrează o atmosferă sobră, cu proceduri riguroase de acces, cum ar fi
întocmirea unei legitima!ii și consemnarea într-un registru a fiecărei persoane care îi
trece pragul. Odată ce am îndeplinit acești pași am început să lucrăm la obiectivul
nostru, punânduni-se la dispozi&ie fiecăruia câte un dosar, pe care urma să îl citim și să îl
conspectăm, că la final să putem întocmi o prezentare a acestuia. După ce l-am deschis
am putut sim!i€ ,,mirosul istoriei” filele au căpătat mirosul depozitului în care au stat
zeci de ani. Am aflat că, în afară de persoanele care au redactat și de cei care au
prelucrat dosarul ce mi-a revenit, am fost prima care a avut ocazia să îl răsfoiască, lucru
reieșit de pe prima pagină care îi era atașată, cu scopul ca cei care îl cercetează să poată
fi identifica&i.
Printre filele prăfuite și îngălbenite de vreme stăteau informa&ii despre
Comitetul Raional al Femeilor Alba. Acest dosar era unul stufos, din care am putut afla
multe detalii despre modul în care o astfel de organiza&ie își desfășura activitatea. Cu
citirea lui am făcut o călătorie în timp, tocmai în anul 1962, în timpul regimului
comunist a lui Gheorghe Gheorgiu-Dej. Informa&iile din dosar oferă o imagine clară
despre via&a și programul femeilor implicate. Timpul, în ziua de azi foarte pre&ios și
valorificat, era de asemenea "în proprietatea statului”, acestea fiind mereu implicate în
activită&i ca munca patriotică, ce deseori consta în munci nepotrivite firii feminine. Regimul comunist a promovat
egalitatea între sexe, dar dusă la extrem. Ca rezultat, femeile participau la ac&iuni de îndiguire, săpare de canale,
construirea de sisteme de iriga!ii, plantare de pomi, la cură&area pășunilor, electrificăre în zona rurală și construc!ii
diverse.
Membrele organiza!iei de femei se întâlneau în ședin!e, în care membrele puteau face diverse propuneri.
Interesele lor priveau construirea de noi școli, întocmirea fișelor de bibliotecă pentru toate femeile și înscrierea lor în
GAC. Ceea ce puteau femeile să facă în așa zisul lor timp liber era să citească revista ”Săteanca”, să participe la cor și la
echipa de dansuri. Una dintre informa&iile care mi-au stârnit interesul relevau feminitatea, care nu a putut fi ”secerată”
de comunism. Albaiuliencele erau preocupate de înfiin!area de ateliere de coafură și de croitorie și de înfrumuse!area
orașului. De asemenea, natalitatea era încurajată în acea perioadă și sprijinită prin construirea de grădini&e,
modernizarea celor existente și organizarea de cursuri pentru mame.
În ciuda idealurilor măre&e, a discursurilor marcate de termeni grandioși, munca nu era foarte eficientă, iar
rezultatele nu erau satisfăcătoare și departe de cele dorite. Cu toate că cifrele erau grăitoare, adevărul nu conta, ci era
acela dictat de PMR, ce proclama eficien&a “politicii leniniste de industrializare socialistă”. Accentul a fost pus de către
comuniști pe industria grea, în dauna celei de consum și în detrimentul &ărănimii, prin depopularea satelor, distrugerea
accentuată a mediului, alături de o severă criză de energie.
Din dosar a mai reieșit rolul important pe care l-au avut femeile în timpul comunismului, prin activitatea lor
propagandistică. Un alt mijloc de educare a maselor de femei au fost filmele, bineîn!eles
unele alese cu aten!ie pentru a transmite mesaje considerate ” potrivite” .
Pe parcursul acestei ”călătorii” printre rapoarte, procese verbale, diverse idei,
propuneri și dezamăgiri atât la nivelul cifrelor, cât și în plan real, prezentate ca mari
rezultate ale comunismului, am sim&it tensiunea care domina societatea, constrânsă
ideologic, care a avut să dea la o parte vechile valori culturale și stilul de via&ă anterior,
adaptându-se la regimul totalitar, controlat de PMR prin mijloace de constrângere ca
poli&ia politică.
Prin această experien&ă, consider că, în sfârșit lumina a pătruns în întunericul
reprezentat de acest regim, a cărui rămăși&e au rămas nu doar pe rafturile arhivelor, ci și
în societate. Activitatea a avut un caracter educativ, la ea participând tinerii liceeni care
au datoria de a învă&a din greșelile trecutului și de a se asigura că nu le vom mai repeta.
Denisa Costan, clasa a XI-a G
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GARDA ROMANĂ DE LA APULUM
Legiunea a XIII-a Gemina a fost o legiune de elită a Imperiului Roman care a participat la numeroase bătălii
de-a lungul celor 457 de ani de existen&ă. Aceasta a fost cantonată în castrele legionare de la Ptuj (Slovenia), Viena și
în final în castrul de la Alba Iulia unde a sta!ionat timp de 162 de ani (106-268 d. Hr.). Timp de aproximativ 60 de ani, a
fost singura legiune care a apărat provincia romană Dacia. În jurul anului 400 d.Hr. legiunea s-a destrămat din lipsa
resurselor necesare între!inerii și plătirii legionarilor.
Aproximativ 1600 de ani mai târziu, legiunea a XIII-a Gemina se întoarce acasă, în castrul unde și-a petrecut
majoritatea existen!ei sale. “Garda Romană de la Apulum” este o trupă care dorește să valorifice poten!ialul istoric al
orașului Alba Iulia, să reamintească oamenilor de originea lor, dar și
să predea o lec&ie de istorie, readucând la via&ă scene din traiul
militar al legionarilor.
Garda Romană s-a înfiin!at în vara anului 2012 în urma
realizării proiectului “-inutele Istoriei II: Garda Romană de la
Apulum” de către Muzeul Na&ional al Unirii din Alba Iulia. În urma
unei preselec!ii riguroase au fost selecta!i 12 voluntari care
activează astăzi în acest grup. De la infiin&area Gărzii Romane
aceasta și-a făcut apari&ia în public de mai multe ori : deschiderea
oficială a Gărzii, unde a avut loc o paradă militară și o luptă între
gladiatori, tabăra de iarnă, unde s-au luptat cu dacii ceta!ii Apoulon
și multe sesiuni de antrenament desfășurate indiferent de condi!iile meteorologice. De asemenea, Garda Apulum a
reprezentat orașul Alba Iulia la Târgul Na!ional de Turism al României !inut la Romexpo, București în noiembrie
2012.
În viitorul apropiat, Garda Romană dorește să își mărească numărul de legionari, aducând arcași, cornicieri și
chiar și vestale (preotese ale zei&ei Vesta) și să construiască un castru roman care să-i găzduiască pe legionari pe durata
evenimentelor.
În luna noiembrie 2012, doi legionari au vizitat Colegiul ,,Horea, Cloșca și Crișan”, participând spre surpriza
elevilor la orele de istorie. Aceștia au prezentat elevilor povestea legiunii a XIII-a Gemina, echipamentul solda!ilor și
aspecte din via!a de legionar.
Garda Romană de la Apulum aduce un bonus cultural orașului nostru prin reclama pe care o face acestuia și
prin reprezenta&iile pe care le oferă gratuit, îmbogă&ind aleile Cetă!ii Alba Carolina cu roșul și auriul echipamentelor,
cu bătaia pașilor la unison și cu strigătele de luptă.
Mihai Cetean, clasa a XII-a G, membru al Gărzii Romane Apulum
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Centrul Judeţean de Voluntariat Alba
“Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”
Centrul Judeţean de Voluntariat Alba (CJV Alba) s-a constituit
legal în 19 martie 2012, din departamentul de programe pentru
voluntariat al Asociaţiei ,,Pro Tinereţe” Alba. Istoria organizaţiei este
cu mult mai amplă decât cea scursă de la constituire până în prezent.
Ea se bazează pe experienţa de 2 ani în domeniul voluntariatului a
angajaţilor şi voluntarilor CJVAlba.
Misiunea Centrului Judeţean de Voluntariat Alba este de a
dezvolta voluntariatul ca modalitate de implicare a cetăţenilor în
rezolvarea problemelor comunităţilor din judeţul Alba. Organizaţia
promovează implicarea activă în viaţa comunităţii şi crede în
potenţialul nelimitat al fiecărui membru al comunităţii de a participa
la prevenirea şi soluţionarea problemelor comune. Organizaţia are în
componenţă 5 departamente. Acestea sunt: departamentul Social,
Voluntariat, Sport şi
Tineret, Educaţie şi Cultură, Proiecte, fiecare departament având
activităţi şi evenimente proprii, fiind unite de aceeaşi misiune şi aceleaşi
obiective.
În cadrul departamentului social voluntarii desfăşoară diferite
activităţi şi pot lua parte la diferite proiecte, proiectul cu Căminul de
vârstnici, jocuri împreună cu copiii, sprijin pentru copii la teme. În
cadrul departamentului de voluntariat , voluntarii talentaţi
confecţionează obiecte hand-made pe care le dau spre vânzare strângând
fonduri pentru familii nevoiaşe.
Asociaţia organizează în fiecare an evenimente precum:
Săptămâna Naţională a Voluntariatului în judeţul Alba, eveniment ce
urmăreşte promovarea responsabilităţii civice şi sociale prin acţiuni
concrete de voluntariat, târguri de oferte de voluntariat, evenimente publice de
susţinere a valorii voluntariatului în comunitatea noastră. O altă activitate ar fi
Gala Voluntariatului în Judeţul Alba, eveniment judeţean dedicat recunoaşterii
voluntarilor, proiectelor de voluntariat, coordonatorilor de voluntari eveniment
care marchează Ziua Internaţională a Voluntarilor (5 decembrie). Aici elevii din
liceul nostru au reuşit să obţină numeroase premii, inclusiv locul I, atât cu
proiecte, cât şi pe cont propriu. Proiectul "Fratele meu/ Sora mea", coordonat de
doamna profesoară Adelina Morar, a fost primul în preferinţele evaluatorilor din
cadrul proiectelor desfăşurate pe plan social. “Let`s Do It România!” este un alt
mare proiect desfăşurat de organizaţie. Această iniţiativă este proiectul tuturor
celor care cred că în România se întâmplă şi lucruri pozitive, atunci când fiecare
este dispus să contribuie, chiar cu foarte puţin: o zi de voluntariat pentru o
Românie curată. La eveniment participă peste 600 de tineri voluntari, coordonaţi de voluntari ai Centrului Judeţean de
VoluntariatAlba pe diferitele zone de acţiune ale judeţuluiAlba.
În fiecare vară voluntarii Centrului Judeţean de Voluntariat coordonează tabere organizate de Asociaţia Pro
Tinereţe pentru peste 400 de tineri participanţi din judeţele Alba şi Mureş. Cele 17 tabere au avut un program bogat, ce
le oferă tinerilor liceeni o modalitate plăcută şi eficientă de petrecere a
vacanţelor. Programul include rugăciunea de dimineaţă şi de seară,
ateliere de discuţii pe diferite teme, jocuri de autocunoaştere, de
comunicare, de team-building şi de tabără, drumeţii şi foc de tabără.
Locaţiile alese pentru tabere sunt deosebite: Mănăstirile Lupşa, Muncel,
Rimetea şi Sighişoara, centrele de agrement de la Arieşeni, Poiana
Vadului şi Roica, dar şi Centrul de Tineret de la Cetea. Centrul Judeţean de
Voluntariat în câteva cuvinte: fără îndoială că un grup mic dar dedicat şi
gânditor de cetăţeni poate schimba lumea; de fapt, este singurul lucru care
a schimbat lumea până acum.
Ecaterina Carmen Balint, clasa a XI-a G
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“AFCO, you're recognized!”
Când am auzit acest lucru în timpul GA-ului (General Assembly), am realizat că e momentul când se
definitivează munca depusă de-a lungul unei sesiuni. Într-adevăr, sună memorabil însă acest fapt nu scade intensitatea
emoţiilor care vin odată cu responsabilitatea de a vorbi în numele unui întreg comitet. Pentru majoritatea delegaţilor,
această etapă marchează punctul culminant al unei sesiuni European Youth Parliament dar un asemenea eveniment
necesită mai mult decât câteva cuvinte pentru a fi descris. Totuşi, acestea pot surprinde esenţa.
Parlamentul European al Tinerilor (EYP) este o organizaţie deschisă tinerilor din întreaga Europă pe care îi
încurajează în exprimarea opiniilor proprii legate de constituirea Europei unite. Acest lucru se realizează prin sesiuni,
forumuri, traininguri desfăşurate atât la nivel regional, cât şi naţional, iar mai apoi, internaţional.
Prima mea experienţă de acest fel a fost în luna mai a anului trecut, când
împreună cu alţi 10 colegi din liceu, am participat la Sesiunea Regională de Selecţie
Transilvania I. Cred că drumul până la sesiune a fost mai plin de peripeţii decât
participarea în sine. Am aflat de eveniment prin intermediul unei fete din Turcia pe
care nici măcar nu o cunoşteam, am trimis aplicaţiile cu două ore înainte de
deadline, una dintre colege şi-a uitat o parte din bagaj în tren iar pe unul dintre colegi
l-am uitat noi acasă. Nu aveam nici foarte multe informaţii despre activitatea la care
participam deoarece eram prima delegaţie din judeţul Alba care participa la un
eveniment EYP. Dar până la urmă am reuşit să ne adunăm (la propriu) şi să
participăm la prima parte a sesiunii: teambuilding-ul.
Nimic nu uneşte o echipă mai bine decât experienţele prin care treci
împreună cu ceilalţi. Fie că e vorba de amuzament, momente penibile,
strategii ori creativitate, teambuilding-ul este acea etapă de care te leagă cele
mai multe amintiri sau inside jokes. La sfârşitul zilei s-a organizat Village-ul,
în cadrul căruia fiecare delegaţie şi-a prezentat costumele, mâncarea, istoria
sau tradiţiile specifice zonei de provenienţă. În principal, e ocazia ideală de a
mânca extrem de bine.
A doua zi a fost dedicată muncii de comitet, când, împreună cu
chairperson-ul nostru (persoana cu mai multă experienţă în EYP care ne-a
ghidat de-a lungul conferinţei) am încercat să scriem rezoluţia comitetului.
Delegaţia liceului a constituit Comitetul pe Afaceri Constituţionale (AFCO)
iar soluţiile trebuiau să vizeze deficitul democratic în Uniunea Europeană,
aceasta fiind tema pe care o primisem. E necesar să menţionez că întreaga activitate din timpul sesiunii s-a desfăşurat în
limba engleză. După câteva ore de dezbateri, am definitivat rezoluţia şi ne-am putut concentra pe al doilea eveniment al
weekendului: Concertul, în cadrul căruia muzicianul fiecărei delegaţii susţine un moment artistic.
Ultima zi a fost acaparată de General Assembly, şi, în consecinţă, de emoţii, post-it-uri pasate de la unii la alţii,
agitaţie dar şi sprijin reciproc. Deschiderea este marcată de piesa “Imagine” a lui
John Lennon, care ne reaminteşte în ce fel de lume am dori să trăim. În timpul GAului, după citirea rezoluţiei urmează Defense şi Attack Speech-urile, rundele de
întrebări şi răspunsuri şi Sum-up Speech-ul. Rezoluţia este demolată şi
reconstuiră de zeci de ori, iar scopul delegaţilor este de-a o menţine în picioare
până la vot, când află dacă aceasta a trecut. Apoi, se pot concentra ei înşişi pe
demolarea altor rezoluţii.
Acesta este, în mare, modul de desfăşurare a unei sesiuni regionale. Dintre
participanţii la acestea se selecţionează delegaţi care să ia parte la sesiunile
naţionale iar de aici, la cele internaţionale, acestea din urmă fiind mai elaborate.
Anul acesta, Sesiunea Internaţională din primăvară va fi la München, iar eu mă
număr printre cei 11 delegaţi ce vor reprezenta România. De asemenea, Sesiunea Regională de Selecţie Transilvania
2013 va avea loc la Buşteni, între 26-28 aprilie, şi orice elev poate aplica pentru a face parte din delegaţia colegiului.
Puteţi afla mai multe informaţii despre EYP România şi evenimentele programului pe site-ul eypromania.eu sau
discutând cu cei care au participat la sesiunile de anul trecut (găsiţi o listă mai jos).
Pentru a crea o lume mai bună este necesar ca noi înşine să devenim versiuni mai bune ale noastre. A fi
“recognized” a însemnat mai mult decât a avea oportunitatea de a lua cuvântul: a reprezentat încrederea că prin dialog şi
idei putem să ne apropiem de lumea despre care cântam la începutul GA-ului.
Daniela Toma, clasa a XII-a G
Delegaţi EYP: Biro Ioana-clasa a XII-a F, Boncut Vlad-clasa a XII-a A,
Chioran Bogdan-clasa a XII-a B, Drâmbărean Andrei-clasa a XII-a D, Florea
Bogdan-clasa a XII-a B, Mișca Anamaria-clasa a XII-a B, Oancea Alexandraclasa a XI-a D, Poiană Irina-clasa a XI-a D, Popoviciu Adrian-clasa a XI-a B,
Toader Eduard-clasa a XI-a B, Toma Daniela-clasa a XII-a G, Topor Alexandraclasa a XI-aA

15

Destina#ii de vacan#ă

This winter I had the opportunity to travel to Norway with my parents. We stayed
in Hemsedal, a famous ski resort in Norway. During this unforgettable trip I learned many
things about this country that I want to share with you.
Norway, officially the Kingdom of Norway, is a Scandinavian unitary
constitutional monarchy.
Modern etymologists believe the country's name means "the northward route"
(the "way north" or the "north way").
Culture: The unique Norwegian farm culture, sustained to this day, has resulted
not only from scarce resources and a harsh climate but also from ancient property laws.
Adventure: Central Norway is essentially a
giant plateau draped with waterfalls that crash to the valleys below, which makes it
ideal for two things: hydroelectric power and ice
climbing.
Ice Paradise
The rich life of Svalbard, Norway's Arctic
archipelago, faces a creeping thaw.
Drifts of Barents Sea ice can still bear the weight of a bear, but this young male is
leaping into a changing world.
Sami - The People Who Walk with Reindeer
The main organisations for Sami representation in Norway are the siidas. They
cover northern and central Norway. Traditionally, the Sami have pursued a variety
of livelihoods, including coastal fishing, fur trapping(the use of fur for
manufacturing clothing for themselves and for the animals when the temperature is
very low) and sheep herding. Their best-known means of livelihood is seminomadic reindeer herding.
Here are the traditional cotumes (Bunad in Norwegian):
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Hemsedal:The pearl of
Norway
Hemsedal is a municipality
in Norway. It is part of the
traditional region of
Hallingdal. Hemsedal is a
small mountain village
known for some of
Norway's best skiing and
fly-fishing. From the
museum farm there are
several trails up into the
mountains. During every
autumn, winter and part of spring tourists travel to
Hemsedal for skiing. In the summer, Hemsedal offers a
great deal of activities such as hiking (Hemsedal Top 20),
climbing, mountain walking, mountain biking,
paragliding, fishing and dog sledging with Hemsedal
Huskies.
Ioana Cotu#iu, clasa a X-a A

Danemarca? De ce nu?
Se aproprie mult așteptatul moment în care cei care au fost odată
boboci, trebuie să înve&e să zboare și să părăsească cuibul. Mai exact, în
termeni mai omenești, aceștia trebuie să ia mult în&eleapta decizie în ceea ce
privește facultatea și implicit viitoarea lor meserie. Și pentru că nu dorim să
înfrunta&i singuri această încercare, am hotărât să vă lărgim pu&in
orizonturile prin prezentarea ofertei educa!ionale daneze.
Anual, mii de studen&i români părăsesc &ara pentru a experimenta în Danemarca ceva total diferit fa&ă
de sistemul românesc de învă&ământ. Aici, aceștia găsesc profesori deschiși, cu tehnici moderne de predare, proiecte
practice, și nu teorie inutilă și universită&i care au în dotare ultimele tehnologii apărute, toate acestea fiind gratuite
pentru studen&ii veni&i din &ările care fac parte din UE!
University of Copenhagen, Aarhus University,
Technical University of Denmark și Aalborg University sunt
doar câteva dintre universită&ile din Danemarca care oferă
studen!ilor români numeroase beneficii după terminarea
studiilor. Indiferent de ceea ce dorești să devii: arhitect,
informatician sau orice altceva, Danemarca are loc și pentru
tine!
Întrebări frecvente:
Studiile sunt gratuite în Danemarca?
Da se poate spune că ele sunt gratuite, în sensul că
guvernul danez acoperă taxa de școlarizare studen&ilor ce vin din
&ări membre UE. Cazarea și mâncarea și-o plătește fiecare
student în parte.

Universitatea Aarhus

Ce teste de engleză trebuie să am ca să pot aplica la
universită#ile din Danemarca?
În general majoritatea universită&ilor cer TOEFL sau IELTS dar unele acceptă și CAMBRIDGE. Punctajul
minim cerut de universită&i la testul TOEFL(internet based) este de 80 sau 100, depinde de universitate.
Cum se desfășoară examenele?
Majoritatea examenelor sunt de genul open-book, deci cu toate căr&ile pe masă și cu acces la internet.
Examenul poate să fie și oral sau „take home exam” de câteva
ore sau chiar zile. Sistemul de notare este următorul: -3, 00, 2,
4, 7, 10 si 12, nota de trecere fiind 2.
Este scump să trăiești ca student în Danemarca ?
Un student cumpătat va avea nevoie de aproximativ 500
EURO pe lună, dar va trebui să se aștepte la cheltuieli mai mari
în primele 2 luni. Traiul este rezonabil, dar ieșirile în oraș sunt
chiar scumpe, însă dacă î&i găsești un job part-time, î&i po&i
acoperi toate aceste costuri din salariu.
Irina Poiană, clasa a XI-a D
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Viaţa este cea mai de preţ lucrare de artă. Este arta divină, o puternică artă împletită cu tortura interioară, blânda
sălbăticie a necunoscutului, simplele sentimente de satisfacţie atât de puternic râvnite, frumuseţea şi unicitatea clipelor de
fericire necondiţionată, iubirea pură. Arta presărată cu picături de rouă fierbinte şi zâmbete inocente, cusută atent cu fir de
aţă negru, cu fir de aţă alb, împrăştiată cu însemnătate pe drumuri de toate felurile, pe drumuri încurcate, pe drumuri pline
de negare, pe drumuri nebănuite, pe drumuri ce ascund uşor miracole de o secundă. Cu toţii pornim în această călătorie
înfometaţi şi dornici de a trăi cu adevărat, de a ne lăsa amprenta în această lume, într-un fel, într-o zi... Viaţa, o încântare, un
film în curs de derulare, un amalgam de vise, arzătoare dorinţe şi speranţe. Un drum. Un drum întunecat ce totuşi radiază în
milioane de particule de lumină, lumină celestă care edifică misterul unei hărţi. Nu orice hartă, un alt fel de hartă, o hartă
menită să ne ghideze atent paşii printre firele de praf dens şi apăsat ce ne înceţoşează mintea, ne descătuşează temeri şi ne
înfrânează instincte. Fire de praf ce se ascund în umbra întunericului unei lumi pline de constrângeri, torturi interioare,
convingeri, principii, ecouri ale unor inocente râsete, râuri de lacrimi fierbinţi, nemiloase dezamăgiri, necugetate decizii,
bucurii ce dăinuiesc mai mult decât o simplă succesiune de clipe superficiale. Viaţa, drumul ce se întinde până la linia fină
a orizontului, ce străbate învolburate ape, ce urcă masivi munţi, descătuşează bariere, distruge limite, ajunge până în
înaltul cerului albastru, până la stele şi înapoi. Noi, micii călători ce păşim pe acest drum străin, ciudat...Noi cei care ne
gravăm uşor povestea în cartea vieţii, iar mai apoi, ne continuăm drumul. Fiecare pas, fiecare zâmbet, fiecare lacrimă,
fiecare gând ce vine şi pleacă, fiecare aspiraţie, fiecare ceva reprezintă întregul. Reprezintă tăciunii aprinşi ce aşteaptă
nerăbdători să izbucnească în mii de flăcări de cupru, de roşu aprins. Reprezintă un tablou fără de limite, tabloul nostru,
tabloul ce noi îl pictăm în culori. Culori ce reprezintă tristeţe, ce reprezintă fericire, ce conturează imperfecţiunile,
imperfecţiunile care fac totul să pară atât de perfect.
Şi iată, culorile zac uitate în pragul acestei uşi. Uşa închisă, parcă, de prea mult timp. Şi stai şi priveşti în deziluzie,
în negura nesiguranţei şi te laşi copleşit şi pierdut undeva într-un noian de negru. Şi aştepţi, aştepţi să simţi că trăieşti, să
simţi că inima-ţi pulsează adrenalina în vene...şi te amăgeşti, căci totul pare atât de superficial. Atât de ireal, atât de
decepţionant...şi speri cu fiecare fibră din corpul tău, şi tremuri de nerăbdare, şi râvneşti cu ardoare la nimic altceva decât o
iluzie; dar tu nu ştiai asta încă. Râvneai la sentimente ce pot fi cumpărate şi pretindeai că le trăieşti cu adevărat...şi adorai
acest fapt. Totuşi, de ce? Care este scopul? Să trăieşti înecat în cele mai adânci ape şi să refuzi să lupţi pentru propria viaţă?
Să renunţi la luptă, să alegi calea cea mai simplă, cea mai josnică? Atât cât noaptea va fi întuneric, iar ziua lumină, atât cât
stelele-şi vor face casă pe bolta cerească, iar firele subţiri de iarbă îşi vor dansa valsul în bătaia necontenită a vântului, tu
vei continua să lupţi pentru ceea ce reprezintă tabloul tău, viaţa ta. Te vei ridica în ciuda tuturor obstacolelor ce ţi-au tăiat
nemiloase calea, vei zâmbi din nou, vei deschide larg uşa ce ai refuzat atât de mult timp să o zăreşti. Ai refuzat căci ai trăit
în negare, căci ştiai că nu există cale de întoarcere, căci ştiai că odată ce o vei zări, ochii tăi vor fi înecaţi în ape adânci şi vor
curge lacrimi fierbinţi, căci ştiai că nu vei găsi vreodată puterea de a te ridica, de a lupta şi de a te apropia în orice fel de
pragul acelei simple uşi. Deschide ochii şi priveşte, simte, iubeşte adevărata frumuseţe...căci orice este posibil atât timp
cât înca îţi permiţi să visezi, să crezi cu tărie în ceva, ceva al tău. Cu toţii ştim că orice frumos cântec îşi are propriul final,
dar oare, asta înseamnă că există vreun motiv să nu ne bucurăm de el? Cu toţii ştim că fulgii de zăpadă pier odată ce se
izbesc de sălbaticul ocean, dar oare, este acesta vreun motiv să nu ne bucurăm de spectacolul ce ni l-au oferit până atunci?
Un spectacol ce va rămâne întipărit pe veci, acolo, undeva în univers. Alege să îţi pictezi propriul tablou în multitudinea de
culori ce ţi-o oferă viaţa, alege să păşeşti în întuneric şi să îl luminezi cu propria ta flacără interioară, descătuşează-ţi
sufletul şi evadează, părăseşte lumea cea fără de culoare în care te-ai aflat, confuz şi pierdut, disperat, fără de ajutor, fără de
speranţă ce căuta ceva, ce alerga în van, după un miraj, după o închipuire.
Odată ce îţi vei deschide larg ochii, vei reuşi să găseşti calea într-un tărâm deşertic, direcţia ţărmului într-un ocean
infinit, cea mai strălucitoare stea într-un cer simetric. Războiul trăirilor interioare se va îneca încet şi va dispărea la fel de
subtil precum începutul. Evadează din acea lume a sufletelor curioase şi reculese într-un colţişor uitat demult a căror
libertate este reprezentată de o iluzie. Iluziile nu se transformă niciodată în realitate, dar visele, visele da...Îngăduie-ţi să
visezi, să trăieşti cu adevărat. Îngăduie-ţi să-ţi pictezi viitorul, să-l colorezi după bunul plac. Viitorul, nimic altceva decât o
adiere răcoroasă într-o zi toridă de vară.
Urmează-ţi încrezător drumul, căci chiar şi atunci când viaţa te poartă pe un drum întunecat, îţi sfâşie nemiloasă
sufletul, speranţa din acest suflet sfâşiat rămâne intactă chiar şi în momentele cruciale ale vieţii, chiar şi atunci când totul
pare să nu capete sens...Oceanul şi valurile reprezintă cursul vieţii; Valurile ne poartă departe şi ne fac să ajungem în locuri
nebănuite...dar întotdeauna vom putea găsi puterea şi curajul în noi înşine să luptăm împotriva lor, să le biruim.
Determinarea şi deciziile sunt şi vor fi întotdeauna în propriile tale mâini, doar tu eşti propriul căpitan al sufletului tău,
stăpânitorul propriului destin. Colorează-ţi viaţa altfel, salvează-te prin artă…
Delia Gligor, clasa a X-a E
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Viaţa mea a început cam aşa. M-am născut în anul 1600, într-o familie modestă de ţărani. La 12 ani am fost
abandonat de ambii părinţi şi am rămas în custodia fratelui meu, Jean. Datorită faptului că fratele meu avea un atelier care
producea mozaicuri în lemn, iar eu îmi petreceam mai tot timpul în acest atelier, mi-am descoperit cea mai frumoasă
pasiune: pictura. După un an, am plecat împreună cu un grup de compatrioţi în Italia. La Roma, m-a descoperit un pictor
celebru, pe nume Agostino Tassi şi mi-a propus să fiu asistentul lui. În anul 1625 mă aflam la Lorena şi după o lungă şedere
în Fran&a m-am întors în Roma unde am devenit un peisagist de renume. Mi-a fost foarte greu să mă obişnuiesc cu oamenii
care treceau pe lângă mine şi spuneau uimiţi « priviţi-l pe Claude Gellée, cel mai mare pictor peisagist ». Străinii obişnuiau
să îmi spună Claude Gellée, dar prietenii apropiaţi mă strigau pe porecla mea, Lorrain. În anul 1639 am decis să îmi
cumpăr apartamentul cu numărul 50 din Villa Medici. L-am ales pe acela deoarece îmi oferea priveliştea deosebită a
portului ce se afla în faţa vilei.
În acelaşi an în care m-am stabilit acolo, într-o zi de vară, 60 de persoane se îmbarcau la bordul vasului Elise. Pe la
orele 5-6 a pornit o furtună cumplită. Valurile străbăteau cu furie puntea vasului, iar marinarii se străduiau din răsputeri să
facă ceva ca acesta să nu se scufunde. Mai aveau puţin până la ţărm şi speranţele lor au început să se năruie. Îngrozindu-se,
au devenit din ce în ce mai agitaţi, însă căpitanul nu a schiţat niciun gest în gălăgia care se auzea pe tot vasul. Având această
funcţie de 15 ani era mai mult decât liniştit. Le dădea comenzi tuturor marinarilor şi încerca să îşi păstreze vasul intact şi
oamenii calmi. Femeilor şi copiilor le-a spus să intre în camerele lor şi să aştepte, încurajându-i că furtuna se va opri
imediat şi totul va reveni la normal. Starea vremii părea că e din ce în ce mai rea. Norii gri parcă mai aveau puţin şi
atingeau suprafaţa apei învolburate şi înspumate. Supărarea lor se revărsa pe întreg cerul, parcă oglindindu-şi greutatea de
ploi şi fulgere în frumuseţea mării care acum era tulburată dintr-un motiv necunoscut. Un copil se rătăcise de mama lui.
Agitat şi neatent fiind era să cadă peste bordul vasului, dar căpitanul Pierre a împiedicat această nenorocire şi l-a prins întrun ultim moment. Odată cu salvarea acestuia s-a întâmplat o minune: valurile au început să se liniştească, întunericul
produs de norii gri şi greoi a dispărut. Vasul a ajuns într-un sfârşit la mal, iar lumea a coborât şi a început să se îmbrăţişeze
fericită. S-au aşezat pe pământ pentru a-şi trage sufletul şi pentru a privi minunatul apus de soare, care se apropia cu paşi
repezi. Parcă trezit dintr-o scenă ireală, am fugit în salonul central, am apucat trei pensule şi am început să pictez acel
peisaj splendid. După câteva luni am hotărât să vând acest tablou, dar m-a abordat un pictor francez pe nume Paul,
spunându-mi « De ce vrei sa vinzi acest tablou superb ? Tu, da tu, eşti un mare artist ! Acest tablou trebuie să fie expus în
muzeul Louvre. ». Şi în ziua de azi, tabloul meu sub numele « Port de mer au soleil couchant » este expus în muzeul Louvre
şi este vizionat de milioane de oameni.
Ramona Hada, clasa a X-a F
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“Iubirea nu e o stare de luciditate, ci tocmai o renunţare la luciditate, un interimat al inimii.”Ionel Teodoreanu
Iubirea, la fel ca ura, este o forţă universală, care poate fi folosită în ajutorul omului sau în dezavantajul său,
depinde de caracterul acestuia, depinde de om-o altă forţă universală pe care mulţi nu o ştiu.
Totul a fost creat cu o logică de către Divinitate, iar forţele ar trebui să se unească între ele pentru a deveni una şi
în acelaşi timp totul. Există două categorii de iubire: cea pământeană, care poate fi de durată sau nu, o iubire care este
susţinută şi generată de cea din a doua categorie, iubirea Divină, iubirea pură şi nemuritoare.
Iubirea umană poate fi “până la moarte” sau “se poate pierde pe drum”, deoarece ea este reţinută, oprită de
corpul uman, ea este incompletă.Va fi iubirea Iubire atunci când va ajunge laAbsolut.
Prin iubire te poţi regăsi, dar te poţi şi pierde, te poţi înălţa, dar te poţi şi împiedica, poţi crede şi poţi fi
neîncrezător...Iubirea este sigură pentru om, dar omul este nesigur pentru Ea.
Majoritatea oamenilor fac greşeala de a se lăsa “ghidaţi”de sentimente, de emoţii…iau decizii pe moment, nu
gândesc, căci iubirea şi meditarea formează un echilibru şi atunci când echilibrul este încălcat, elementul în exces va
dăuna şi astfel se va ajunge la o “pierdere a sinelui”, deci o pierdere în iubire. Şi atunci iubirea, cel mai pur element va fi
adus la stadiul de “dezastru Universal”, în loc să i se vadă adevărata sa valoare, cea care este dată de către Dumnezeu.
Oamenii nu încetează să iubească atunci când îmbătrânesc, ci îmbătrânesc atunci când nu mai iubesc.”Iubirea
îţi acordă libertatea de care ai nevoie şi te ajută să fii tu însuţi.”(Osho) Iubirea “te ajută” să te pierzi, aşa cum am
explicat mai sus. Ca orice alt element, în viaţă, poate fi interpretată,”înţeleasă de fiecare în parte”după experienţa sa,
mediul său, mentalitatea sa. Iubirea a fost, este şi va fi o temă discutată, dar niciodată finalizată.
Iubirea îţi dă, dar îţi şi ia, îţi îngăduie, dar te şi taxează, iubirea este ca viaţa...mai întâi îţi dă testul, iar apoi te
învaţă. Iubirea corespunde unei nevoi, nevoia unui refugiu ideal în care să fie atinsă voluptatea, nelăsând loc altei
dorinţe, atingerea beatitudinii superioare, dar şi a decăderii ireversibile.
La temelia oricărei iubiri pasionale stă o “iluzie generoasă”, o greşeală de judecată pe care îndrăgostiţii o fac,
crezând că-i iubire şi sperând că va fi eternă. Cred în ea şi se ancorează în aceasta, când, defapt nu este altceva decât o
iubire oarbă.
În opinia mea, iubirea nu durează în
această lume, totul trece, totul se transformă,
totul moare ca să se nască din nou, în altă parte,
cu alţi oameni, respectând demersul vieţii.
Iubirea fără de suferinţă nu există. Iubeşti,
trăieşti, suferi: acesta este algoritmul iubirii.
Numai omul decide ce va fi în final: ”iubire de
Iubire” sau “iubire de Ură”! Va renega sau va
afirma Iubirea?Aceasta este întrebarea...
Miriam Marcu Popescu, clasa a X-a A
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1 martie. Prima zi de primăvară și, desigur, “Ziua Mărţişorului”. Oferim şi primim mărţişoare. Aşa
că am ieşit şi eu în căutare de mărţişoare pentru familie, prieteni, colegi şi bineînţeles profesori.
Figurine din desene animate, filme sau benzi desenate, jucării de pluș, dar şi inele, lanţuri, brăţări de
argint şi aur. Dacă la început m-au amuzat mărţişoarele cu Tom&Jerry, Hannah Montana, Hello Kitty sau
alte personaje, mergând de la o tarabă la alta mi-am dat seama de un lucru: încet, încet pierdem şi această
tradiţie. Fără să ne dăm seama înlăturăm hornarul, trifoiul, ghiocelul şi potcoava, făcându-le loc jucăriilor și
personajelor din desene animate.
Tot ce îmi amintesc bun este că mergeam cu tatăl meu când aveam doar 4-5 anişori, căutând mărţişoare
mici dar simbolice. Pentru că, până la urmă, asta reprezintă un mărţişor: venirea primăverii. Însă nu şi acum.
Cu cât este mai mare şi mai scump cu atât este mai bun. Dar să ne gândim mai bine. Oare un mărţişor cu
Spiderman aduce primăvara? Sau poate o bijuterie scumpă? Eu, cel puţin, nu sunt de aceeaşi părere. Un
ghiocel reprezintă venirea primăverii, nu Hannah Montana. Un trifoi aduce noroc nu Ben10 şi, bineînţeles, o
potcoavă aduce sănătate, nu o jucărie de pluş. Este adevărat, poate apărea un zâmbet pe buzele tuturor
atunci când primim ceva deosebit şi nou. Dar, dacă este nou atunci unde mai este tradiţia? Până şi şnurul alb
şi roșu a devenit alb şi roz.
Fără să ne dăm seama zâmbetul cauzat de mărţişoarele inspirate de desenele animate îndepărtează, de
fapt, adevărata tradiţie. Dar, normal, se vinde bine, şi din câte se vede asta e tot ce contează. Suntem de
acord cu acest lucru. În fiecare an apar lucruri noi îndepărtând lucrurile care într-adevăr contează. Dar nu
spunem nu şi aşteptăm următorul an să vedem noutăţile. Şi încet- încet se mai pierde o tradiţie…
Andreea Păpureanu, clasa a X-a F

Vis

sau

realitate?

Am un vis, am un vis ca orice alt adolescent. Dar nu e doar un vis, ci și o speran&ă.
O speran&ă că într-o bună zi îmi voi îndeplini toate dorin&ele și nimeni nu îmi va sta în cale. Că voi deveni o femeie
luptătoare, chiar dacă oamenii vor fi invidioși atunci când îmi voi atinge !elurile, când o să ajung deasupra lor și se vor
bucura atunci când mă vor vedea la pământ. Dar lupt, sunt puternică. Poate atunci când voi fi la pământ, mă voi sim&i
singură, dar știu că Dumnezeu veghează mereu asupra mea. Chiar dacă uneori mi se pare că tot ceea ce fac nu-și are
rostul, îmi pare imposibil și fără rezultate, nu-mi fac griji.
Mai devreme sau mai târziu, totul va avea o rezolvare.
Știu că odată si odată voi deveni cineva și voi putea
zbura pe aripile vântului. O să încerc să-i în&eleg pe oameni
chiar dacă ei nu mă vor în&elege. Trăiesc între vis și realitate.
De multe ori mă gândesc “care e visul meu în via&ă?”. Tot ce
trăiesc azi influen&ează ce se întâmplă mâine în via&a mea.
Am vise, nu doar unul și ca să le pot îndeplini trebuie să
ac&ionez azi, nu mâine. Mâine poate va fi prea târziu .
Vise, toate acestea sunt doar vise pe care cu mult
efort le voi transforma în realitate. Nu mâine, ci azi.
Alexandra Caterina Barb, clasa a X-a F
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O simplă plimbare prin oraş şi încep a mă minuna de ceea ce văd : ”Fashion Shop”, ”Butcher's”, ”House OfArt”,
”Nicole Fashion”, ”Georgy Style”, ”Fat Boy”, ”Allegria”, ”Chic”, ”Pet Shop”.
Eu, fiind vorbitoare de limba engleză, înteleg aceste denumiri. Dar oare cu toţii putem să le inţelegem? Dacă
stăm bine să ne gândim, nu toată lumea în!elege engleza sau mai bine zis unii chiar nu ştiu deloc. Engleza este o limbă
nou apărută în ţara noastra care se predă aproape în toate şcolile şi nu numai.
Mă uit la televizor împreună cu bunica mea, iar un prezentator spune:”Fetelor, un hairsyilist va veni pentru a vă
schimba look-ul, iar mai apoi sunteţi invitate la un shooting”. Bunica, nedumerită mă întreabă: ”ce-a zis?”. Să vedem:
nu putem spune frizer şi spunem “hairstylist”, nu putem spune înfăţişare ci spunem “look” şi evident că nu putem spune
şedinţă foto, ci spunem “shooting”, pentru că prezentatorul nu este din România, canalul nu este românesc şi evident
nici telespectatorii. Faimosul spectacol TV “Land Of Jokes”, păi ce zice “tot românul”: ”Asta ce înseamnă?” nu puteau
ei să spună “Tărâmul Glumelor” ca să înţeleagă toată lumea?.
Un alt exemplu destul de îngrijorător îl reprezintă aşa numitele abrevieri folosite în reţelele de socializare
(Messenger, Facebook, Hi5, Twitter etc). Prescurtări din limba engleză (BRB-Be Right Back-mă întorc imediat,
DND-Do Not Disturb-nu deranjaţi), sunt doar câteva dintre abrevierile care te scutesc de “kilometri întregi de scris”
după cum spun adolescenţii din zilele de azi.
Dar problema nu ar fi asta. Din păcate aceştia le folosesc şi în viaţa de zi cu zi (OMG-Oh My God-pentru numele
lui Dumnezeu, LOL-Lots Of Laugh-a te amuza foarte tare).”Ţinuta ta nu e deloc fashion (modernă), mai degrabă e out
(demodată). ”Ce jeansi (blugi), cool (frumoşi) ai!”, Ce sweet (draguţă) eşti!”, ”Acesta este un trend (stil) nou?”, ”Hello
girls (bună fetelor)!”, ”Ce outfitt (imbrăcăminte) draguţ ai!”, FBI,CIA, hamburger, hot-dog. Acum nu te mai duci la
muncă te duci la “job”. Nu mai avem cartiere avem “ghetto”, intrăm în “business” nu în afaceri, ne îmbrăcăm “casual”
nu obişnuit”. Nu spunem directori, coafeze, persoane care te machiază, creatori de modă, ci spunem manageri,
hairstyliști, makeup-artist şi designeri vestimentari, multe dintre aceste denumiri putându-le găsi şi în “Dicţionarul
Explicativ al Limbii Române”.
Fără să ne dăm seama, eliminăm din vocabularul nostru tot mai multe cuvinte de origine română şi le facem loc
celor străine. Poate că suntem conştienţi de această situaţie sau poate că vrem să părem mai interesanţi?Chiar credeţi că
asta e soluţia?Până când o să mai lăsăm ca aceste cuvinte să îşi facă loc în vocabularul nostru de vorbitori de limba
română?
Avem o limbă frumoasă şi bogată nu trebuie să o mai îmbogăţim cu altele pentru că “Mult e dulce și frumoasă,
limba ce-o vorbim/Altă limbă armonioasă, ca ea nu găsim”. Prin versurile lui, prin operele sale, Mihai Eminescu ne-a
făcut să ne simţim români şi să fim mândri de poporul nostru. Şi el nu este singurul: Anton Pann, Andrei Mureşanu,
Mihail Sadoveanu, Ion Luca Caragiale şi lista poate continua.
Şi totuşi de ce am lăsat să se ajungă până aici?De ce nu am putut schimba ceva până acum?Dar mai important:
de ce nu avem tăria de a spune stop?...De ce?...
Andreea Păpureanu, clasa a X-a F
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PREFERAŢI „FORŢA RAŢIUNII” SAU
„RAŢIUNEA FORŢEI”?
Posibilităţile pe care le au oamenii de a-şi ameliora propria condiţie şi de a se
adapta la mediul social rezidă, printre altele, în capacităţile lor raţionale de învăţare
şi dezvoltare. Învăţarea şi dezvoltarea sinelui consecinţe ale încrederii în forţa
raţiunii sunt în acelaşi timp premise ale relaţiilor sociale civilizate şi eficiente,
după cum aceste relaţii pot constitui, ele însele, surse ale învăţării. Din păcate,
tendinţa de a impune şi altora ceea ce ştim noi o experienţă inevitabil subiectivă şi
limitată în loc de a învăţa reciproc prin dialog, comunicare este destul de
răspândită. A studia, a învăţa presupune eforturi şi sacrificii; mai mult, relaţiile cu
persoanele cultivate şi responsabile sunt mai dificile decât cu cele neinstruite, fapt
pentru care unii consideră că este mai uşor să-şi impună argumentele cu forţa, prin
agresivitate interpersonală. Există astfel de persoane care utilizează în mod predominant una din cele două strategii
interacţionale menţionate în titlu, după cum altele le alternează.
Cum, indiscutabil, este mai eficient şi mai important să fim raţionali şi nu agresivi, primul lucru pe care
trebuie să îl facem este să ne întrebăm ce tendinţe avem la ora actuală. Avem potenţial de învăţare şi dezvoltare sau
agresivitate? Cum putem controla potenţialul agresiv din noi înşine?
Veţi găsi mai jos 10 afirmaţii, fiecare urmată de o scală de apreciere de la 0 la 7. Încercuiţi una din valorile
scalei, ştiind că ele semnifică:
0 nu sunteţi deloc de acord cu afirmaţia;
1 sunteţi de acord, dar foarte puţin şi rar;
2 sunteţi de acord, dar destul de puţin pentru că există numeroase nuanţe care ar trebui discutate;
3 dacă sunteţi în dubiu şi nu ştiţi ce să răspundeţi;
4 sunteţi oarecum de acord;
5 sunteţi în general de acord;
6 sunteţi total de acord;
7 sunteţi total de acord şi încercaţi să îi convingeţi şi pe alţii de aceasta.
1.

Totul se poate învăţa, chiar şi lucrurile mai dificile (putem învăţa să pictăm, să pilotăm un avion, etc.).
0
1
2
3
4
5
6
7

2.

Persoanele cultivate sunt mai mulţumite decât cele neinstruite.
0
1
2
3
4
5
6
7

3.
A insista nu ajută prea mult: chiar dacă este vorba de ceva important, insistenţa este
contraproductivă.
0
1
2
3
4
5
6
7
4.

Într-un colectiv, se poate găsi un limbaj comun cu fiecare dintre colegi.
0
1
2
3
4
5
6
7

5.

Un program riguros de odihnă şi activitate permite rezolvarea celor mai dificile probleme.
0
1
2
3
4
5
6
7

6.

Experienţa de viaţă şi vârsta nu sunt utile în orice situaţie.
0
1
2
3
4
5
6
7
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7.

Cu cât situaţiile sunt mai dificile, cu atât mai puţin trebuie să încercăm dominarea lor prin forţă.
0
1
2
3
4
5
6
7

8.

Avorbi o limbă străină este mai mult distractiv decât util.
0
1
2
3
4
5
6
7

9.

De obicei, într-un grup numeros este mai bine să tăcem şi să ne gândim foarte bine înainte de a vorbi.
0
1
2
3
4
5
6
7

10.

Adiscuta cu alţii despre preocupările, dorinţele şi planurile proprii este întotdeauna util.
0
1
2
3
4
5
6
7

INTERPRETAREA REZULTATELOR
Dacă aţi obţinut:
Între 0 şi 30 de puncte sunteţi în mod decis pentru raţiunea forţei; preferaţi maniera forte (chiar muşchii, am
putea spune!) şi nu convingerea. Aveţi nevoie de relaţii şi experienţe plăcute, pozitive, care să vă deblocheze din
starea în care vă aflaţi, anume aceea de a agresa ori de câte ori sunteţi în dificultate. Reţineţi că de la fiecare puteţi
învăţa câte ceva.
Între 31 şi 40 de puncte sunteţi potenţial un adept al forţei, cu poziţie agresivă şi dificultăţi în a asculta şi
învăţa. Când vă daţi seama că dialogul, schimbul de argumente devine dificil, căutaţi să vă impuneţi agresiv punctul
de vedere şi nu mai apelaţi la argumentele raţionale pe care totuşi le aveţi. Încercaţi să studiaţi mai mult şi, pentru o
perioadă, confruntaţi-vă mai rar punctele de vedere cu cele ale
altora. Unele clarificări le realizăm mai bine în sinea noastră.
Între 41 şi 50 de puncte sunteţi în dubiu, indecis şi
oscilant: uneori vă concentraţi şi dialogaţi, alteori vă revoltaţi şi
deveniţi agresiv. Cele două atitudini care alternează vă fac
viaţa, după părerea voastră, mai interesantă. Încercaţi să vă
controlaţi agresivitatea: ori de câte ori simţiţi că vă revoltaţi,
luaţi o scurtă pauză (cam cât număraţi până la 10 ) şi, de cele
mai multe ori, în acest timp veţi găsi un argument, o soluţie de
tip raţional. Ţineţi cont că în viaţă mai trebuie să şi pierdeţi şi
căutaţi să învăţaţi ceva şi din înfrângeri.
Între 51 şi 59 de puncte în toate situaţiile sunteţi un
adept al strategiilor raţionale. Consideraţi că învăţând de la alţii puteţi să-i învăţaţi şi voi pe ei. Îi invidiaţi pe cei ce ştiu
mai mult ca voi, dar acest sentiment este benefic pentru că vă stimulează să învăţaţi şi mai mult. Aveţi o poziţie activă
în grupurile din care faceţi parte şi pe care le priviţi ca medii de învăţare. Doriţi să învăţaţi pentru a vă dezvolta, doriţi
să îi determinaţi şi pe alţii să o facă.
Între 60 şi 70 de puncte sunteţi, indiscutabil, adeptul raţiunii, dar poate excesiv de studios. Deşi încercaţi să-i
convingeţi şi pe alţii de necesitatea şi utilitatea învăţării, nici voi nu aplicaţi întotdeauna cele învăţate: vă bucuraţi
aproape exclusiv de învăţarea ca atare. Dacă nu aplicaţi şi nu utilizaţi cele învăţate, există riscul unor eşecuri repetate
şi al unor înfrângeri în confruntările cu ceilalţi, fapt care ar diminua considerabil motivaţia voastră pentru învăţare şi
dezvoltare.
(Adaptare după J.S., F.S)
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...Lumea filmului...
Dead Poets Society (1989)
Povestea filmului se axează pe experienţa de viaţă a unui grup de studenţi,
experienţă care se schimbă radical odată cu apariţia noului lor profesor de engleză,
domnul Keating, interpretat de Robin Williams.Cu timpul, acesta îi încurajează să
vadă dincolo de materialism şi de plăcerile nesatisfăcătoare ale adolescenţei şi îi
introduce în lumea poeziei, a cuvintelor şi a înţelesurilor ascunse. Carpe diem
(Trăieşte clipa!) devine, datorită profesorului lor, deviza tinerilor. Cu toate acestea, nu
toată lumea consideră lăudabilă acţiunea şi metoda profesorului, astfel că problemele
nu se lasă aşteptate, într-un final dramatic, ce iţi lasă un gust amar, însă nelipsit şi de o
lecţie de viaţă.
Filmul a câştigat numeroase premii, dintre care şi un premiu Oscar. Este un film
care te face să plângi şi să râzi, te umple de admiraţie, dar mai ales de speranţă.

Looper (2012)
Looper e un film SF cu ac%iunea plasată în viitor și scenariul concentrat pe
problematica posibilită%ii de a călători în timp. Filmul vizează modul în care
trecutul poate afecta prezentul și viitorul, fiind axat pe evolu&ia personajelor
importante prezente în ac&iunea acestuia. Ac&iunea filmului e plasată într-un
viitor unde a fost inventată călătoria în timp, dar este ilegală și disponibilă numai
la negru. Când mafia vrea să scape de un individ, îl trimite 30 de ani în trecut unde
un asasin, numit Looper îl așteaptă și-l lichidează. Joe (Joseph Gordon-Levitt) se
îmbogă%ește rapid de pe urma acestei meserii murdare, dar se găsește în
dificultate când din viitor este trimisă chiar varianta îmbătrânită a lui însuși
interpretată de Bruce Willis.
Filmul este antrenant şi plin de acţiune astfel că, nu te lasă să te plictiseşti
pe tot parcursul celor două ore de vizionare. Prestaţia actorilor nu dezamăgeşte şi
există şanse ca turnura evenimentelor să fie surprinzătoare.
Daniela Elena Drăgan, clasa a XI-a G

Pina (2012)
Pina este un lungmetraj ce apare în 2011, ilustrând inimitabila artă a marii
coregrafe germane care a murit în vara lui 2009, Pina Bausch. Acesta este regizat cu
ansamblul companiei de dans din Wuppertal, iar coloana sonoră este cea care transmite
de asemenea intensitatea unor programe artistice desăvârşite. Se punctează talentul
dansatorilor profesionişti şi în afara scenei, iar vizionarea impresionează şi stârneşte
admiraţie, delectând atât vizual cât și auditiv.
Ionela Popa, clasa a XI-a G
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Recomandări de lectură
Titlu: Jocurile Foamei
Autor: Suzanne Collins
,,Jocurile Foamei” este o serie care atinge multe
aspecte delicate dintre care unul ar fi sacrificiul de sine
întâlnit nu doar la Katniss, personajul principal, ci la multe
dintre personajele prezentate. Autoarea te face să te întrebi
pentru cine sau în ce scop merită un asemenea gest, un astfel
de sacrificiu. Apoi, subtil, prin evenimente de proporţii
variate, cititorul este făcut să se întrebe până unde ar merge şi ce ar fi dispus să facă pentru a supravieţui şi dacă ar mai
putea trăi cu el însuşi după aceasta. Nu se știe dacă există o limită între bine şi rău, unde este aceasta şi dacă pentru a face
un bine îţi este permis să faci un rău.
Seria îndeplineşte foarte bine rolul distopiilor, anume acela de a trage semnale de alarmă; semnale ale unei
societăţi bolnave, dar aparent ideală soluţie pentru un rău făcut anterior, dar care este stricată de esenţa eronată a
soluţiei în sine. Această societate este fundalul în care se împletesc elementele de acţiune pură, eliberarea socială,
povestea de dragoste şi lupta împlinirii acestora.
,,Jocurile Foamei” este o lecţie despre ceea ce nu trebuie să lăsăm să se întâmple, despre dragoste şi sacrificiu,
despre prietenie şi despre cum ar trebui să fim, despre pasiunea luptei, despre eliberare şi supravieţuire, despre ceea ce
ne deosebeşte şi despre ceea ce ne face umani.

Titlu: Douăsprezece scaune
Autori: Ilf și Petrov
,,Douăsprezece scaune” reprezintă o poveste amuzantă ce îi are ca protagonişti
pe Ipolit Matveevici, un fost nobil, acum funcţionar la starea civilă şi pe Ostap Bender, un
escroc abil şi inteligent. Aventura lor se învârte în jurul celor douăsprezece scaune ce au
aparţinut familiei lui Ipolit Matveevici Vorobianinov, rechiziţionate de stat o dată cu
venirea la putere a bolşevicilor. Într-unul din ele, soacra lui Vorobianinov ascunsese
bijuteriile ca să nu pună statul mâna pe ele. Înainte de moarte, bătrâna îi dezvăluie
ginerelui acest secret şi astfel, Vorobianinov porneşte în căutarea comorii. Dincolo de
umorul situaţiilor, de acţiunea palpitantă, regăseşti în roman şi o analiză a omului în
căutarea unei comori: sacrificiile pe care este în stare să le facă, cât poate îndura şi prin
câte poate trece de dragul bogăţiei mult visate. Poate fi simţită, de asemenea, o critică
subtilă la adresa regimului bolşevic, ironii fine, uneori acide.
,,Douăsprezece scaune’’ poate fi mai mult decat o proză umoristică, dacă treci dincolo de firul principal al
naraţiunii.
Daniela Elena Drăgan, clasa a XI-a G

Titlu: Via$a lui Van Gogh
Autori: Henri Perruchot
Cartea ,,Viaţa lui Van Gogh” de Henri Perruchot, subliniază ideal elementele unui
valoros talent neapreciat de către contemporanii săi. Lectura are rolul de a stimula percepţia
cititorului la nivel senzorial, valorificând pasaje din scrisorile ce-i aparţin artistului (acestea se
găsesc integral în limba engleză pe site-ul http://www.vangoghletters.org/vg/). Probabil mai
celebru pentru faptul că și-a tăiat o ureche, Vincent van Gogh a avut o influen!ă majoră asupra
artei de la sfârșitul secolului al XIX-lea. El se va sinucide însă la 37 ani, lăsând în urmă
numeroase picturi, alături de amintirea unui om sensibil, neînţeles, iubitor, în ciuda
caracterului vulcanic.
Ionela Popa, clasa a XI-a G
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Forever Young

As cold as a vampire
Unable to see, unable to feel
To feel the flame of burning love,
To feel the radiance in your frozen heart…
You're lost in eternity
Captive between life and death.
You're as silent as the endless night,
You're as tender as the falling rain,
You're as cold as a vampire
Your mind burns in despair.
Unable to cry, unable to die
Captive between life and death.
Your heart yearns for warmth,
For love is the true strength
The feeling that goes on,
The feeling that forgives them all.
Immortality is a curse, not a bless.
I know your soul feels restlessness…
And still, there's hope within your heart,
Which cries for love, which wishes care…
For you're as silent as the endless night,
You're as tender as the falling rain,
You're as cold as a vampire
Your mind burns in despair.
Unable to see, unable to feel
To feel the flame of burning love,
To feel the radiance in your frozen heart…
You're lost in eternity
Captive between life and death…

I will be forever young…
I'll still be singing my dear song
And I will always hide my tears
'Cause nobody must know my fears…
I will not complain again
I won't let my sorrow drain.
My heart has frozen deep inside
And I no longer have my pride…
Lots of you may think I'm mad.
It is true my soul is sad…
And I'll keep crying forever;
I won't let my heart surrender!
Though my soul has lost its warmth
And my eyes can't see the truth…
I hope that our hearts will blend
That I'll meet you in Wonderland!
I will be forever young…
I'll still be singing my dear song.
Please don't tell me yet good-bye,
For my heart shall never die.
My heart will stay with my friends
Forever, until the very world ends.
'Cause only they are my true strength
And help me choose the way that's smooth.
But my body will fade away…
I can't fight it or make it stay
I'll wait for our hearts to blend.
I'll wait for you in Wonderland!
Please avoid me now and then.
Don't call my name if you can.
Let me cry alone and hopeless,
Let me die frozen and helpless…
So maybe that's my destiny
But I'll never be a memory…!

Ravara Ana Lisa Chirilă, clasa a IX-a E
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