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ANA ASLAN
(1897-1988)
“TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE”
Bianca Paţcan, clasa a XI-a C

Nascută la Brăila, într-o familie de intelectuali. În 1915, a absolvit Şcoala Centrală din Bucureşti. La 16 
ani, visează să ajungă pilot şi chiar zboară cu un mic aparat, tip Bristrol-Coandă. În cele din urma se 
decide să devină medic. Declară greva foamei pentru a înfrânge împotrivirea mamei şi se înscrive la 
Facultatea de Medicină.

În timpul Primului Război Mondial, îngrijeşte sodaţii în spitalele militare din spatele frontului de la Iaşi. 
După întoarcerea la Bucureşti în anul 1919, lucrează alături de marele neurolog Gheorghe Marinescu. 
Trei ani mai târziu, absolvă Facultatea de Medicina. Este numită preparator la clinica II din Bucureşti, 
condusă de profesorul Daniel Danielopolu, care o îndrumă şi în alcătuirea tezei de doctorat.

Urmează o activitate didactică şi spitaliciască la Filantropia, Institutul Clinico-Medical al Facultăţii de 
Medicina din Bucureşti, Clinica Medicală din Timişoara, Spitalul CFR. Din 1949, devine şeful Secţiei 
de Fiziologie a Institutului de Endocrinologie din Bucureşti. Este punctul de plecare al carierei ei de 
gerontologie. Experimentează procaina în afecţiunile reumatice, în cazul unui student ţintuit la pat 
din cauza unei crize de artroză. Continuă cercetările într-un azil de bătrâni şi evidenţiază importanţa 
procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă. Obţine rezultate remarcabile, care sunt 
comunicate Academiei Române.

A evidenţiat importanţa procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe 
scara largă în Clinica de Geriatrie sub numele de Gerovital. Numeroase personalităţi internaţionale au 
urmat tratamentul cu Gerovital: Tito, Charles de Gaulle, Hrusciov, J.F.Kennedy, Indira Gandhi, Charles 
Chaplin, Kirk Douglas, Salvador Dali.

Ana Aslan a inventat şi produsul geriatric Aslavital, brevetat şi introdus în producţia industrială în 1980.

Colegiul 
Național
„Ana Aslan”, Timișoara 
o mică istorie

Colegiul Naţional „Ana Aslan” îşi are obârşia în Institutul Asistentelor de Ocrotire, întemeiat în 
anul 1942, cu durata studiilor de trei ani, transformat în Liceu Sanitar în anul 1948 – felceri medicali, cu 
durata studiilor de 4 ani, până în 1959; 

Din 1972, ca urmare a reorganizării, instituţia se transformă în Grup Şcolar Sanitar, cu două forme 
de învăţământ: liceu şi şcoală postliceală,

Între anii 1978-1990 funcţionează ca Liceu Sanitar;
Din 1990, prin restructurare, pe lângă forma liceală (clase de chimie-biologie, fizică-chimie, ştiinţe 

ale naturii), se înfiinţează şi forma de învăţământ postliceal, cu profil sanitar (medicină generală, 
farmacie, laborator);

În 1992, instituţia se transformă în Grup Şcolar Sanitar, cele două forme de învăţământ având 
continuitate

În 1996, instituţia se transformă în colegiu, cu denumirea de Colegiul „Ana Aslan”; 
În urma evaluării rezultatelor profesionale din 1999 a primit statutul de Colegiul Naţional „Ana Aslan”.

Şcoala Postliceală Sanitară este o instituţie de stat, cu autofinanţare – cu taxă.
Din anul 2001, oferta educaţională include domeniile: sănătate şi asistenţă pedagogică (nivel 3 
avansat) şi Estetica şi igiena corpului omenesc (nivel 3 avansat), cu următoarele specializări: asistent 
medical generalist, asistent medical de farmacie, respectiv cosmetician.
Corpul didactic este constituit din personal calificat - titular şi suplinitor - pentru fiecare disciplină. O 
mare parte dintre cadrele didactice sunt cadre universitare.
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Interviu 
cu Doamna Director a 
Colegiului Național 
„Ana Aslan“:
 PROF. ADRIANA-ELENA SOPON

1. De cât timp sunteți profesoară în liceul nostru?
Sunt dascăl în această școală de mult timp. În 1995, în urma participării la un concurs de titularizare, 
am avut oportunitatea de a deveni dascăl titular la această instituție, la catedra de chimie.

2. Ce v-a împins să candidați pentru postul de director?
Din 2008 nu s-a mai organizat concurs pentru ocuparea funcției de director. În acest context, am fost 

numită de către Inspectorul Școlar General, pe această funcție, pentru un an școlar.

3. Este greu să vă aflați la conducerea unui liceu atât de mare?
Colegiul Național „Ana Aslan” nu este un liceu mare, dacă îl comparăm cu alte instituții de învățământ 
din Timiș. Este însă, un colegiu cu 38 de clase de învățământ liceal și postliceal cu probleme specifice, 
rezolvabile cu un minim de efort. Așadar, nu-mi este greu să coordonezi activitatea în această școală, 
atâta timp cât lucrez împreună cu o echipă de profesori dedicați meseriei de dascăl și care participă 
cu drag și profesionalism la rezolvarea tuturor problemelor care apar.

4. Dacă ați dispune de banii necesari pentru modernizarea clădirii liceului, ce modificări 
i-ați aduce acesteia?
Dacă se aprobă bugetul de investiții pe care l-am cerut pentru anul fiscal 2014, vom reabilita sala de 
sport, astfel încât să devină un amfiteatru multimedia, atunci când se organizează diverse activități 
extracurriculare, și spațiu pentru desfășurarea orelor de educație fizică, atunci când sunt prevăzute 
astfel de ore în schema orară a școlii. 
În altă ordine de idei, pentru deplină siguranță a elevilor și personalului pe parcursul desfășurării 
activității, vom achiziționa un sistem de monitorizare video pentru coridoare și curtea școlii.
La începutul acestui an, 2014, am primit aprobare pentru bugetul solicitat, pe secțiunea obiecte de 
inventar, astfel încât vom schimba mobilierul în sălile de clasă care în prezent au bănci vechi și scaune 
deteriorate.

5. Ce alte planuri aveți pentru viitor?
Am finalizat deja documentația necesară pentru inființarea ONG-ului ‘Asociația pentru sprijinul 
Colegiului Național „Ana Aslan” – Trepte pentru performanță’. Sper că împreună cu Consiliul Elevilor 
să diseminez în timp util această informație, astfel încât până în 15 mai 2014, părinții care au pe primul 
loc în lista de priorității proprii copii, să redirecționeze 2% din impozitul pe venit spre ONG-ul școlii. 
Cu banii astfel colectați, îmi doresc să dotăm fiecare sală de clasă cu laptop, videoproiector pentru a 
îmbunătății calitatea actului educațional.

6. Ne-ați putea spune care sunt activitățile pe care le face un director de școală în timpul 
unei zile obișnuite de lucru?
Sunt multe și variate activitățile pe care le face un manager într-o zi: ore de curs, analiza documentelor 
solicitate de I.S.J., CJRAE, etc., relaționarea cu elevii, parinții, reprezentanți ai autorităților locale (Politie, 
ISU, etc.), cu alte cuvinte monitorizează activitatea din instituție cu tot ceea ce implică aceasta.

7. Cum ați descrie relațiile elev-profesor, respectiv elev-director din cadrul acestei 
unități de învățământ?
Colegiul Național „Ana Aslan” este o instituție de învățământ în care s-au stabilit de-a lungul timpului, 
relații apropiate între elevi și profesori, de respect reciproc care să determine o dezvoltare armonioasă 
a adolescentului, pe parcursul liceului. Același tip de relații cordiale, de prietenie și sprijin bilateral s-au 
stabilit și între elevii instituției.

8. După trei ani de pauză, odată cu sosirea dumneavoastră la conducerea liceului, am 
putut organiza Balul Bobocilor. Ați fost mulțumită de rezultat?
Sincer, am avut emoții atunci când am acceptat organizarea “Balului Bobocilor”. În același timp mi-am 
dorit foarte mult să organizăm și activități extrașcolare pentru elevii școlii, pe care ei și le doresc și am 
fost convinsă că nu mă vor dezamăgi. Așa s-a și întâmplat, elevii au avut un comportament exemplar 
la Balul Bobocilor, motiv pentru care vom organiza un Bal Mascat la finalul lunii martie.

9. În încheiere, ne puteți spune cum v-a afectat responsabilitatea 
de a conduce școala?
Activitatea de manager este solicitantă și uneori grea, dar atâta timp cât imi 
oferă satisfacții, am convingerea că mă va motiva să mă implic eficient și 
eficace în activitatea școlii.

A consemnat,
Flavius Mihu, clasa a XII-a B
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Pledoarie 
pentru profesia 
de medic

Medicul este o persoană care se ocupă cu prevenirea, recunoaşterea, tratarea, bolilor şi accidentelor. 
Este una din cele mai vechi profesii din lume fiind practicată la începuturile civilizaţiei umane de 
tămăduitori, vraci, şamani, preoţi. Practicarea ei presupunea o pregătire temeinică în şcoli de medicină. 
Asemenea şcoli existau deja în Grecia antică în urmă cu peste 2400 de ani. Încă din acele timpuri 
se cerea medicului să aibă o etică morală şi profesională înaltă, calităţi stipulate prin Jurământul lui 
Hipocrate.

Deşi a trecut atâta vreme de atunci unele lucruri nu s-au schimbat. 

Astăzi profesia de medic uman presupune pregătirea de lungă durată (şase ani) în facultăţi de 
medicină, la finele cărora viitorii medici depun Jurământul lui Hipocrate.

Pregătirea proaspătului medic nu se termină, ea continuă cu specializarea care poate dura între 3-6 
ani. Obiectul muncii medicului este Omul, de aceea această meserie cere atât de multe calităţi şi în 
aceeaşi măsură atât de multe sacrificii. 

Medicina este ştiinţă dar, în egală măsură, şi artă pentru că omul este o fiinţă vie, dotată cu raţiune şi 
nu o maşină de făcut pâine, de exemplu. 

Practicarea medicinei cere sacrificii: unele vizibile, cum sunt nopţile nedormite (în gărzi), altele mai 
puţin vizibile, cum sunt orele petrecute în studiu (mai mult decât în alte profesii aici se studiază 
permanent). Este meseria în care terminarea programului de lucru nu echivalează cu decuplarea 
totală a profesiunii, un caz dificil continuând să preocupe medicul şi după terminarea orelor de 
serviciu.

Medicul trebuie să fie bine pregătit profesional, să fie comunicativ, răbdător, amabil, căci obiectul 
muncii sale, de cele mai multe ori, este omul bolnav. Deşi este o meserie grea, solicitantă fizic şi psihic, 
ea continuă să fascineze generaţii de tineri. A vindeca, a ajuta, a salva vieţi, sunt activităţi umane 
dătătoare de bucurie şi împlinire.

Asadar, dragi tineri, elevi de liceu si elevi ai Școlii Postliceale Sanitare, reflecați asupra posibilității de a 
alege această meserie nobilă, cu atât mai mult cu cât mediul educațional al Colegiului Național  
„Ana Aslan” vă este favorabil, datorită profesionalismului și dăruiriii corpului didactic.

Director adjunct
Dr. Tania Imbri

Actualitatea 
în școală:
Violență-antiviolență-atitudini
Andreea Jurca, clasa a IX-a A
Bianca Bălan, clasa a X-a B

Motto:
“Răzbunarea este întotdeauna plăcerea unei minți slabe și înguste” 

Juvenal
“Răzbunarea este un fel de mâncare care se servește la rece”
“Nu există nici o răzbunare mai completă ca iertarea.” Josh Billings
“Ochi pentru ochi ar face toată lumea oarbă.” Mahatma Gandhi 

Violenţa umană este una dintre marile probleme ale societăţii 
contemporane. Exemple de tipuri de violenţă pot fi întâlnite zilnic atât în 
spaţiul public şi privat, cum este, de exemplu, școala.
Violența în școli este, din păcate, un adevăr al societății noastre. Se 
manifestă în diferite forme iar școala devine spațiul în care conflictele 
dintre elevi sau dintre elevi și adulți evoluează. Acest tip de violență 
se poate manifesta verbal, psihic sau fizic. În mod „tradițional”, ne-am 
obișnuit să considerăm violența la școală - ca „bătăile” dintre elevi - 
normale, fiecare generație având bătăușii ei.

Ce înseamnă violența?
Violența este dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal, colectiv sau social, care se 
traduce printr-o pierdere a integritații, ce poate fi fizică, materială sau psihică.
Violenţa fizică şi cea verbală sunt două dintre cele mai des întâlnite tipuri de violenţă în şcoli.
Cultura adolescenţilor pare a fi centrată pe violenţă, fenomen la care au contribuit familia, şcoala, 
industria divertismentului şi mass-media. 

Cauzele violenţei la elevi
Cauzele pot fi foarte diverse. Pot fi de ordin genetic (devieri comportamentale), cauze ce țin de 
specificul vârstei (teribilismul adoleșcentin), cauze de ordin familial, moral, legislativ, dar și criza generală 
a sistemului de valori, lipsa unei comunicări pedagogice atât la nivelul școlii dar și al familiilor.

Măsuri de combatere a violenţei şcolare
Violența școlară poate fi combatută, nu e imposibil! Ceea ce este necesar este respectarea regulamentului 
școlar, îmbunătățirea activitatii educative dar, poate cel mai important, întărirea legăturii dintre școală și 
familie. 
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Manifestul generației tale:
SCRISOARE CĂTRE LICEENI
Tudor Chirilă

Noi am pierdut. Dar voi, voi mai aveți o șansă. Noi am fost fericiți că am descoperit Coca Cola și 
bananele şi am crezut că dacă noi citim, şi ei vor citi. Şi că toţi vom progresa şi ţara o să aibă scăpare. 
Noi ne-am înşelat. Unii dintre noi au plecat de aici. Câştigă bani acolo şi tânjesc după oraşul ăsta 
împuţit. Voi însă, voi aveţi o şansă. 
Nu vă gândiţi la furat. E calea cea mai simplă. Ştiu că aţi aflat că aşa te îmbogăţeşti. Dacă ai pământ 
sau dacă faci afaceri cu statul. Ştiţi voi ceva despre TVA şi cum ai putea să-l furi, dar nu vă e încă foarte 
clar. Nu ăsta e drumul. Cu cât se va fura mai mult, cu atât se va construi mai puţin, iar copiii copiilor 
noştri vor moşteni un imperiu de cenuşă. Sunteţi tineri şi totuşi habarn-aveţi ce înseamnă un Bucureşti 
în care se circulă normal. Dacă voi habar n-aveţi şi dacă Ei continuă să fure, gândiţi-vă la copiii noştri. 
Nu e nici o şansă.

Citiţi. Citiţi mult. Citiţi tot ce vă pică în mână. Nu-i mai ascultaţi doar pe profesori. Citiţi orice, fără 
discernământ. Nimic nu e mai important ca lectura, acum. Apoi, căutaţi-vă între voi. Vedeţi care citiţi 
aceleaşi lucruri şi înhăitaţi-vă. Numai în haită de oameni deştepţi o să reuşiţi. Unul singur dintre voi va 
fi mâncat. Zece însă, s-ar putea să reuşiţi. Gândiţi-vă de pe acum să-iînlocuiţi. Timpul lor trebuie să se 
termine. Trebuie să-i dominaţi. Dar nu cu gândul că veţi fura mai mult ca ei. Asta e calea simplă care 
vă va sufoca moştenitorii. Ce-o să faceţi cu milioaneleîntr-un oraş mort? Ce-o să cumpăraţi, cu banii 
grămezi? La ce-ţi foloseşte un Lamborghini când n-ai o autostradă? De ce să ai o vilă într-un cartier 
sufocat de inundaţii?
Nu vă duşmăniţi profesorii. Sunt oameni amărâţi, din ale căror drame puteţi învăţa. Îşi dau priceperea 
pe un salariu de nimic şi vă învaţă carte. Nu vă băteţi joc de ei. Au muncit, şi nu e vina lor că părinţii 
voştri s-au descurcat mai bine. N-aveţi nici un drept să-i dispreţuiţi. Nu le sunteţi superiori. Banii 
părinţilor voştri nu vă reprezintă. Vă reprezintă doar ceea ce puteţi scoate pe gură. Aveţi grijă ce 
scoateţi pe gură. Vremea pumnului şi a bodyguarzilor a trecut. O să călătoriţi, iar copiii francezi învaţă 
carte, englezii la fel. Vă confruntaţi cu o lume care acum e mai deschisă decât oricând. Hoţii de la 
putere nu sunt în stare să vă spună cine este Delacroix sau Chagall. Nici Duchamp. Nu vă pot spune 
care e influenţa lui Schopenhauer în Sărmanul Dionis şi nici de ce este Eminescu un romantic întârziat. 
Foarte puţini o să vă spună cine a pictat Cina cea de taină şi de ce Visconti a ales romanul lui Thomas 
Mann ca să facă un mare film. Ei vor şti doar să vă înveţe să furaţi. Iar calea asta, mai devreme sau mai 
târziu, se va înfunda şi ne va asfixia copiii.

Nu vă mai luaţi după ziare. Nu dau doi bani pe generaţia voastră, nu vă daţi seama? Pentru ei, cu cât 
sunteţi mai proşti, cu atât le va fi mai uşor să vă vândă orice căcat. Iar căcatul pe care îl veţi cumpăra 

va fi obţinut de la proşti, plătiţi pe măsură. Adică prost. Eleva porno este un exemplu. Nu citiţi ziarele. 
Citiţi câteva, cele care vă informează. Nu marşaţi la orice promoţie. Fiţi mai selectivi.

Nu fumaţi iarbă şi nu vă daţi în cap cu alcool, cu orice preţ. O să le daţi apă la moară inculţilor şi hoţilor 
de la putere. Le va fi mai simplu să vă catalogheze drept o generaţie de distruşi, iar banii destinaţi 
salvării voastre îi vor fura. E timp şi pentru iarbă, e timp şi pentru tequila. Acum însă trebuie să învăţaţi, 
pentru că în curând nu va mai fi timp pentru asta, căci veţi intra în viaţă adânc de tot, şi e mai rău ca în 
junglă. Animalele au reguli nescrise. Oamenii au legi scrise.

Nu alergaţi după bani cu orice preţ. Banii trebuie să vă fie doar mijloc, nu scop. Scopul vostru trebuie 
să fie cunoaşterea. Cu cât veţi şti mai multe, cu atât veţi fi mai înalţi. Orice carte citită, orice lecţie 
învăţată, se vor aşeza sub voi şi vă vor ridica deasupra celorlalţi. Veţi domina cu mintea. Nu e nimic 
mai frumos decât asta. Europa cumpără inteligenţă. România nu cumpără nimic pentru că hoţii nu 
construiesc, hoţii fură. Nu uitaţi că vă fură pe voi şi asta trebuie să vă oprească. O să auziţi toată viaţă 
de Napoleon şi de Nicolae Titulescu, dar sigur copiii voştri nu vor şti cine a fost Emil Boc. Istoria o scriu 
cei care construiesc.

Sunteţi tineri. Nu vă gândiţi că sunteţi slabi. Puterea voastră stă în curăţenie. Sunteţi curaţi, n-au apucat 
să vă mânjească, dar dacă dintre voi nu se vor ridica luptătorii, o să vă împroaşte cu noroiul străzilor 
pe care nu le-au reparat. Fiecare picătură de noroi sunt banii care n-au ajuns pe strada aia. Trebuie 
să schimbaţi asta. Care e calea? Să citiţi. Literatura universală o să vă înveţe să deosebiţi Binele de 
Rău. Balzac, Stendhal, Dumas, Dostoievski, Dickens, Tolstoi, Goethe, toţi deosebesc Binele de Rău. Din 
prezentul amărâtei ăsteia de ţări nu puteţi învăţa Binele. Binele puteţi fi voi. Şi cu cât veţi fi mai mulţi 
buni, cu atât veţi sufoca răul. Nu e imposibil. Daţi scrisoarea asta mai departe. Deveniţi buni, mai buni, 
cei mai buni şi răspândiţi-vă precum lăcustele.

Nu-i invidiaţi pe oamenii cu bani. Nu vă faceţi modele din băieţii de bani gata, din băieţii de oraş. După 
treizeci şi nouă de ani le va rămâne doar o listă lungă de femei. Or trofeele astea sunt trecătoare. Când 
îmbătrâneşti şi trofeul tău va fi o babă. După asta vine singurătatea. Voi aveţi şansa să lăsaţi ceva în 
urma voastră. Banii nu sunt Calea. Priviţi unde ne-a adus setea de bani.

Nu vă resemnaţi, asta nu duce nicăieri. Capul plecat, sabia îl taie. Protestaţi, luptaţi, protestaţi. Cu scop, 
însă. Nu degeaba, că altfel se transformă în lătrat. Învăţaţi legile. Învăţaţi-vă drepturile. Atunci veţi şti 
când are cineva voie să vă legitimeze. Veţi şti cum să luptaţi, dacă veţi şti legile. Apoi o să vedeţi că 
legile sunt proaste. Şi veţi înţelege că trebuie să le schimbaţi. Pare greu şi cere timp. Dar, Doamne, voi 
aveţi timp şi pentru voi nimic nu e greu. Voi nu înţelegeţi că SUNTEŢI SCHIMBAREA? Dacă voi lăsaţi 
ţara asta pe mâna hoţilor, atunci de-abia copii voştri vor mai avea o şansă! Căci şansa vine o dată la 
o generaţie. Noi am pierdut. Câţiva dintre noi, şi nu suntem puţini, vă putem ajuta. Noi suntem Fomilă 
şi Setilă, dar voi sunteţi Harap-Alb. Alegeţi dintre voi pe adevăraţii lideri. Să-i alegeţi şi să nu-i invidiaţi. 
Lor le va fi cel mai greu. Vor avea gloria, dar şi coşmarul. Vor fi salvatorii voştri, dar se vor pierde pe ei 
înşişi. Liderii trebuie să fie dintre voi. Şi trebuie să-i căutaţi de pe acum. Uitaţi-vă unii la alţii în fiecare zi 
şi căutaţi-vă căpitanii. Altfel veţi pieri o dată cu noi. Şi atunci porţile libertăţii ne vor fi închise şi Ei vor 
câştiga. Cine sunt ei? Ştiţi foarte bine. Îi vedeţi în ziare, în fiecare zi.

Salvaţi-vă! Salvaţi-ne! Este o singură cale! Lupta cunoaşterii!! Şi când veţi fi câştigat lupta cunoaşterii, 
de-abia atunci veţi şti să luptaţi cu adevărat!!!

Nu vă amăgiţi cu prezentul... Salvaţi-vă în viitor. Noi am pierdut. Voi? Ce faceţi?
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Pagina 
lu’ Savu
(CONFESIUNILE UNUI BLOGGER)
Raoul Savu, clasa a X-a D

Cum să încep? Sunt atâtea lucruri pe care aș putea să le spun aici dar prefer să păstrez un singur fir și 
să nu bat câmpii. Pentru început, numele meu este Raul iar aceasta este pagina mea: «Pagina lu’ Savu». 
Subiectul de astăzi va fi revista școlii. De ce revista? Pentru că aici se va prezenta fiecare activitate care 
va fi făcută în liceul nostru și mai ales, aici vom fi prezentați noi, elevii, cei care fac lucrurile să meargă. 
Sunt conștient de faptul că în țara noastră nu se întâmplă nimic palpitant dar noi suntem viitorul. Dacă 
există cineva care să poată schimba ceva, aceia suntem noi. Noi și doar noi. De ce doar noi? Deoarece 
nu ne place să primim ordine, ne place să facem lucrurile cum credem noi că e mai bine și ne place 
să învățăm din greșelile noastre. Ne place să credem că ne putem descurca singuri atunci când avem 
nevoie de ajutor. Ne place să fim ascultați atunci când avem ceva de spus. Suntem generația care se 
exprimă mai bine în scris decât în vorbit și suntem generația care va reuși să se afirme într-un mod 
total diferit de restul generațiilor care au avut momentele lor de glorie. 

Tu ce vrei să schimbi?
Cum văd eu revista școlii? O văd ca pe un concept în care fiecare elev se poate implica și își poate 
lăsa amprenta pe hârtie. Revista școlii trebuie să fie complexă dar simplă. Complexă deoarece 
fiecare pagină scrisă are o anumită poveste pe care cititorul încearcă să o afle atunci când citește 
iar simplă pentru că nu e greu să pui mâna pe pix, creion sau pe ce vrei și să începi să scrii un text, 
o poezie, un vers.

Desigur, revista școlii trebuie să conțină articole în care să lăudăm activitățile care se întâmplă zi de zi 
în acest liceu și mai ales elevii care pornesc aceste activități.

Pe scurt, această revistă reprezintă oglinda școlii. De ce revista și nu elevii? Revista deoarece ea va 
rămâne în istorie ca fiind o amintire plăcută a ceea ce a fost în momentul respectiv, o amintire pe 
care nimeni nu va putea să o alunge, o amintire de care toți se vor bucura când vor sufla praful 
adunat peste ani de pe copertă și își vor da seama că au făcut parte dintr-o activitate care a reușit să 
imortalizeze sute de povești.

(va urma)

BALUL BOBOCILOR 
REDIVIVUS
Alexandru Coraş, clasa a XI-a C

Seara de vineri, 22.11.2013, a fost pentru mine una specială. Împreună cu colegii mei am pregătit un 
spectacol pentru a-i sărbători pe proaspeții boboci și a-i iniția  în atmosfera vieții de licean. În acest an, 
noi, organizatorii Balului ne-am propus să organizăm un spectacol, care să stea sub semnul istoriei 
dansului, și al bunelor maniere. Pe parcursul celor trei ore de spectacol, cele şapte perechi de boboci 
care au avut curajul să se înscrie în cursa pentru titlurile de Miss şi Mister Boboc au fost încurajaţi de 
spectatorii care şi-au aclamat permanent favoriţii. De fiecare dată când auzeam reacţia efervescentă 
de apreciere a publicului, ştiam că eforturile atâtor zile de pregătire nu au fost zadarnice. D-na Cristina 
Mandae, profesor coordonator al activităţii, ne-a sprijinit în organizarea balului astfel încât toţi eleviii 
implicaţi au reuşit să pună în scenă un spectacol remarcabil, chiar dacă şi-au sacrificat din timpul lor 
liber, au neglijat uneori învăţătura, aducând, cu energia şi entuziasmul lor, agitaţia în după-amiezile 
de liniştite ale Colegiului Național „Ana Aslan”. Nu pot decât să mulţumesc din inimă celor ce ne-au 
sprijinit şi să solicit îngăduinţă celor cărora le-a fost tulburată liniștea. 
Eu consider că cei 14 boboci înscriși în competiție și-au exprimat emoțiile prin dans, demonstrând 
publicului că dansul este una dintre cele mai vechi forme ale artei. S-a dansat în ritmuri de vals, tango 
argentinian, bachata, rock and roll, charleston, cha-cha.
În încheiere, aș dori să-i mulțumesc în mod special doamnei directoare Adriana Sopon, deoarece ne-a 
dat șansa de a ne afirma după o pauză de 3 ani, în care elevii acestui liceu nu au avut parte de un bal. 
Mă bucur că fac parte din generația care a relansat acest eveniment important din viața unui elev.
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În prezent trupa are doi membrii noi: 
Denisa Todor şi Adrian Cozma, cu 
ajutorul cărora am reuşit să aducem 
un strop de prospeţime piesei, astfel 
că, în noiembrie 2013, trupa de teatru 
a avut încă un spectacol cu piesa lui 
Eugen Ionesco pe scena de la C.D. Loga 
în cadrul parteneriatului „Personalităţi 
româneşti în cultura universală a 
secolului XX”.

Trupa îşi propune să participe anul 
acesta la noi festivaluri de teatru şi, 
totodată, este deschisă şi receptivă la 
noi idei, talente şi orizonturi artistice. 

Vă aşteptăm cu drag la teatru!

Din pasiune 
pentru teatru: ASLĂNEȘTII
Carina Covaciu, clasa a XI-B

Cine sunt ei?
Ei sunt trupa de teatru a Colegiului Naţional „Ana Aslan”.

A fost înfiinţată în luna mai 2013 de elevii: Carina Covaciu, Dragan Pasici, Mario Sima, Alexandra 
Gheorghiu, Nicoleta Scurtu, Sandra Vereş, Raluca Buzdugan, Robert Cojocaru, Alexandru Coraş, 
Giorgiana Lazăr, Alin Ghiman, Andreea Florina Popa, Denisa Melii Covale şi Anita Juchiac sub atenta 
coordonare şi îndrumare a doamnei profesoare Cristina Mandae. 

Descoperirea şi încurajarea afinităţilor artistice ale elevilor dintr-un liceu cu profil real este meritul 
dascălilor, ştiut fiind faptul că orice activitate artistică extraşcolară contribuie la formarea personalităţii 
elevilor, lucru benefic pentru societate. Îmbucurător este faptul că acest gen de activităţi este susţinut 
de direcţiunea şcolii, în speţă, de doamna profesoară Adriana Sopon.

Totul a pornit de la o idee simplă, din joacă şi pentru distracţie, dar s-a ajuns până la Premiul Special 
acordat de Juriu pentru Dificultatea Repertorială la Festivalul Naţional de Teatru pentru Copii şi Tineri 
COPIL ÎN EUROPA, ediţia a VI-a desfăşurat în perioada 5-6- iunie 2013 la Timişoara.

Dar până să ajungă acolo au trecut prin multe peripeţii şi schimbări. Au jucat piesa „Exerciţii de 
conversaţie şi pronunţie franceză pentru studenţii americani” de Eugen Ionesco de mai multe ori, pe 
diferite scene şi cu un public diferit pentru a aduna impresii şi idei.

Pentru trupa de teatru această piesă a fost o provocare, punerea ei în scenă dând naştere unui „brain 
storming” plin de impulsuri creatoare şi originale, astfel piesa a fost îmbunătăţită la fiecare apariţie.
Prima reprezentaţie a piesei s-a desfăşurat în Sala Festivă a Colegiului Naţional Bănăţean Timişoara, în 
cadrul parteneriatului intitulat „Teatru și Muzică, Spirit și Fantezie Creatoare”.

Deşi era prima apariţie a noastră, iar emoţiile erau şi ele prezente în sufletele fiecăruia, am reuşit să 
facem totul ca la carte pentru a auzi numai laude, aprecieri şi aplauze din partea publicului.

Una dintre cele mai importante reprezentaţii a avut loc la Vrşeț, la Liceul Boris Petrov Braca, în cadrul 
parteneriatului cu acesta, intitulat Teatru – Peste şi Fără Frontiere, în faţa unui public format din elevi, 
profesori şi invitaţi speciali din cadrul comunităţii române din Vrşeţ. Cu acest prilej trupa de teatru a 
fost felicitată de Excelenţa Sa domnul Emil Lotreanu, consul al României la Vrşeţ.
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ANSAMBLUL 
DE DANSURI POPULARE 
AL COLEGIULUI NAŢIONAL 
„ANA ASLAN“
Andreea Popa, clasa a X-a A

Acest ansamblu activează din anul 2011 şi îl are ca profesor coordonator pe domnul Sorin Lugojan.
De-a lungul celor trei ani de existenţă cu sprijinul domnului coregraf Victor Jicheran, ansamblul a 
participat la numeroase concursuri şi spectacole, obţinând locuri fruntaşe.

Astfel, în anul şcolar 2012/2013 ansamblul nostru a participat la FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE 
FOLCLOR AL ELEVILOR „VETRE STRĂBUNE”, la secţiunile: solişti dansatori, dans de fete și grup vocal 
de fete, obţinând premiul I la toate cele trei secţiuni, în etapa zonală, iar în etapa judeţeană premiul I 
pentru soliştii dansatori şi premiul al III-lea pentru dansul de fete.

De asemenea dansatorii noştri au participat şi la evenimente caritabile, precum Telemaratonul 
Speranţei Ediţia Xx (07.12.2013), dar şi la spectacolele din cadrul TÂRGULUI LICEELOR şi, respectiv, 
ZILELE EUROPEI, desfăşurate la Iulius Mall şi, respectiv, Muzeul Satului, în primăvara anului 2013. 
În mod special s-au afirmat soliştii dansatori, Luis Tabac ( clasa a X-a D) şi Bianca Secoşan (clasa 
a X-a A), care au luat parte la spectacolul din cadrul evenimentului „Balul Bobocilor Ana Aslan” 2014.

România 
Mândră!
Anita Varvara Juchiac, clasa a XI-a B

Avram Iancu – “Unicul dor al vieţii mele e să-mi văd naţiunea fericită, 
pentru care, după puteri, am şi lucrat până acuma.”
“România Mândră” este un proiect derulat de Consiliul Şcolar al Elevilor 
care a avut ca scop principal “trezirea” patriotismului eleviilor Colegiului Naţional „Ana Aslan” Timişoara. 
Proiectul a fost dedicat Zilei Naţionale şi continuă până în prezent. 
La prima vedere aţi putea spune că a fost ceva uşor, banal. Dar NU! Am început prin simpla arborare a 
unui drapel în fiecare clasă. Poate părea nesemnificativ, dar gândiţi-vă, acest drapel va rămâne şi după 
absolvirea generaţiei noastre. În prima zi a proiectului, în 29.11.2013, ca prolog pentru Ziua Naţională 
am rugat elevii să poarte tricolorul asupra lor (sub formă de brăţări, bentiţe, broşe, etc) şi de asemenea 
am audiat cântece patriotice (Imnul României, Imnul Regal, Treceţi batalioane române Carpaţii, Noi 
suntem români, etc). 
Proiectul a atins apogeul în data de 24.01.2014 când a avut loc Concursul anual de Istorie “Unirea 
Principatelor Române”, la care elevii participanţi din clasele a 9-a au avut parte de diferite întrebări 
legate de bibliografia studiată (“Mica Unire”, “Alexandru Ioan Cuza”, “Carol I”). 
La început nu credeam că se va ajunge la acest nivel cu acest proiect şi sunt mândră atât de rezultate 
cât și de implicarea elevilor. Şi acum să fim serioşi, de ce ne-ar fi ruşine să recunoaştem şi să ne 
MÂNDRIM că suntem români? Mândria faţă de reuşite, de portul tău naţional şi faţă de oamenii 
valoroşi ce i-a dăruit ţara ta, cum poţi să ignori toate acestea ? Eu mă mândresc cu aceste lucruri, mai 
ales cu portul național, pentru că aceste valori mi-au fost transmise prin familie.
Unii spun că trebuie să ne « trezim» pentru a putea aprecia, dar vreau să schimb acest lucru. ASLAN, 
IMPLICĂ-TE, MÂNDREŞTE-TE! Mulţi au murit pentru ca noi să fim aici în acest moment, mulţi au 
muncit. Ia aceste lucruri dar nu le lăsa să se «strice» degeaba, pentru că atunci tot efortul înaintaşilor 
noştri ar deveni nul. 
Să fim mândri că România e mândră!
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mesele devin fastuoase, abundente și abuzive, burțile cresc necontenit... (Dar ne îndeamnă Machiavelli: 
pentru diverse tulburări stomacale și alte afecțiuni abdominale ne recomandă „Farmacia Bargia”...)

Iar de la Francois Rabelais la Moliere nu este decât un pas- burghezia se îngrașă tot mai mult, iar 
literatura și gândirea europeană capătă consitență.

Urmând Renașterii, Barocul modifică gastronomia și literatura în mod semnificativ: rafinamentul la un 
nivel fără precedent până atunci. Acum se mănâncă sturioni și clapani, potârnichi și ridichi, limbi de 
sturzi și viței, toate mângâiate de sosuri albe și roșii, dulci și acrișoare, garnisite cu ceea ce era ultima 
modă în materie de artă culinară: cartoful. Să vedem și cum se mânca: degetele unsuroase au fost 
înlocuite cu tacâmuri de argint, blidele –de porțelanuri de Sevres și Meissen, pocalele de argint– de 
cristaluri de Boemia, iar mesele sunt acoperite cu dantele și broderii franțuzești. Eticheta la masă este 
una obligatorie.

Romantismul sec. al XIX-lea încinge spiritele și mințile. Începe să se contureze și să prindă viață 
conștiința indivizilor de apartenență la o națiune, astfel iau naștere națiunile europene și, totodată 
gastronomiile naționale. De la savarina franțuzească la șnițelul vienez, de la biftecul englez la 
stroganoff-ul și caviarul rusesc, de la gulașul unguresc la sarmaua turcească, de la pizza și spaghetele 
italiene la musacaua grecească –harta culinară a Europei prinde culoare.

Ultimul secol al mileniului trecut consolidează gastronomiile naționale, iar unele dintre acestea devin 
majore: bucătăria franceză, bucătăria chinezească, cea italiană sau cea turcească. Acestea transced 
granițele, fenomenul de globalizare iuțindu-se și în acest domeniu.

Astăzi, la nivel mondial, există un interes major pentru gastronomiile din toate țările lumii. Cele 
considerate până nu demult „minore” sunt redescoperite și reinventate. Pe de altă parte, conceptului 
de „fast food” (caracterisitic secolului trecut) i se opune astăzi cel de „slow-food”, în care grupuri de 
prieteni se întâlnesc pentru a găti, a povesti, a servi masa împreună pe parcursul câtorva ore bune.

Degustări 
culinare și literare
Prof. Cristina Mandae

Încă de la începuturile civilizației, omul a avut o preocupare 
fundamentală, asigurarea hranei pentru traiul cel de toate zilele. 
Astfel, primii oameni au fost culegători și vânători, dinamica vieții 
obligându-i să parcurgă zilnic zeci de kilometri pentru a-și asigura 
minimul necesar de calorii pentru subzistență.

Prima revoluție alimentară se produce în „Cornul Abundenței” între 
Tigru și Eufrat când, datorită marii inovații a cultivării pământului 
cu produse cerealiere, populația acestor locuri devine sedentară 
și astfel, se crează primele orașe-cetăți. Iată, așadar că de la familii 
puțin numeroase (alcătuite din zeci de indivizi) se ajunge la orașe-
cetăți, chiar orașe-stat (cu câteva mii, ba chiar, zeci de mii de 
locuitori).

Continuatorii acestui sistem de orașe-stat, grecii, în polys-urile 
lor înfloritoare, pun piatra de temelie a ceea ce va deveni cultura 
europeană modernă. Într-un amalgan amețitor se nasc: filosofia 
și democrația, geometria și geografia, istoria și medicina, retorica 
și oratoria, tragedia și comedia. Și, pentru că grecilor le-a plăcut să 
mănânce, ei au inventat banchetul. Și acum, să privim defilarea 
personajelor la un banchet: Homer și Eschil, Platon și Aristotel, 
Socrate și Euripide- toți, strașnici apărători ai cetății, gurmanzi 
cumpliți, dar și vajnici literați.

Urmează Evul Mediu – adică retragerea la castel. Între domnițe 
și cavaleri, între trubaduri și menestreli, între bufoni și saltinbanci, 
între turniruri și cruciade, trebuia să existe și un moment de 
relache, adică ospățul: tăvi pline cu mistreți, fazani, cerbi, iepuri, 
rațe și gâște sălbatice, stropite din belșug cu vinuri roșii și albe, 
înșfăcate de mâini lacome, cu degete unsuroase și pocale ciocnite 
zgomotos.

Renașterea sau reîntoarcerea la anticele valori culturale aduce 
un suflu nou în literatura și gastronomia occidentală. Pantagruel 
devine mai mult decât un personaj, devine un stil de viață-
pantagruelismul se instalează cu nonșalanță la masa burghezului; 
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ISTORIE ȘI MEMORIE:
“MEMORIALUL REVOLUŢIEI-TIMIȘOARA”
Prof. Cristina Mandae

Vizita la Memorialul Revoulției din 1989 din Timișoara prilejuiește de fiecare dată, întâlnirea cu 
poveștile, mărturiile, imaginile și documentele unui eveniment important al istoriei noastre. De fapt, un 
fragment de istorie trăită, istorie povestită, istorie rememorată.

Prezentarea aspectelor importante ale revoulției de la Timișoara printr-un film-document(ar) realizat de 
istoricii bănățeni este completată de mărturia emoționantă a unui participant la evenimentele din 1989, 
domnul Dr. Traian Orban, președinte al Asociației Memorialul Revoluției 12-22 Dec 1989 din Timișoara.

Cinstirea Eroilor Martiri ai Revoluției Române din 1989 – prin vizitele la Memorialul din Timișoara, prin 
depunerea de jerbe și candele la monumentele din oraș – reprezintă un gest de gratitudine și de 
respect față de sacrificiul suprem pe care aceștia l-au făcut astfel încât noi, cei de astăzi, să trăim într-o 
societate democratică, parte a culturii europene.

Colegiul Național Ana Aslan “a adoptat” Monumentul Evouluție, aparținând sculptorului Gheorghe 
Iliescu Călinești, amplasat în fața Hotelului Continental Timișoara.

Pagina de poezie
Monica Jula, clasa a XII-a A

PLÂNS AUTUMNAL

Prin parcuri cad mereu frunze obosite,
Se lasă în jos ca niște palide ținte.
Pomii ramurile bătrâne își scutură,
De-a lor frumusețe oamenii se bucură.

Florile de mult sub pământul negru, uitate,
Se tânguiesc simțind timpul ca o eternitate.
Pentru ele secunda în loc s-a oprit,
În bezna mortuară cu toate-au ațipit.

Caligrafiile păsărilor, plutind ca niște vise,
Pe cerul fumuriu par lacrimi scrise.
Se desprind de locul care a fost al lor,
Precum trece zilnic prin văzduhuri un nor.

DEZILUZII

Tăcută-i lunca fără noi,
Secată de putere
Și apele tresar șuvoi
Încărcate cu durere.

Sălciile plecate plâng
Amarul fir al vieții,
Fantasme trecătoare frâng
Visul alb al ceții.

Se deschide crinul fără glas
Cu mireasma-i îmbietoare,
Așteptând al zefirului pas
Din depărtata zare.

Dar totul piere-n neagra apă
De dor și amăgire,
Lăsând să iasă cu-a lor capăt
Ale ierbii plăpânde fire.

ZIDURI NEPĂTRUNSE

Ruine neclintite se-nalță-ntre noi,
Iar timpul pare o eternitate,
Mirosul umed de zăpezi și ploi
Alungă-a sufletului singurătate.

Trecut-a peste noi a iernilor magie,
Cristale albe șoptesc plăpând,
A plopilor nedeslușită feerie
Plutește-n aer ca un tainic gând.

Teiul frunzele cu furie-și scutură,
Protestând împotriva-nghețatelor legi.
Cocorii-n văzduh aripile-și flutură,
Zburând spre noi ținuturi, pribegi.

FLORI DE MAGNOLII

Magnolii florile-și apleacă
De-a noastră fericire
Și apa lacrimile-și seacă
Emanând duios iubire.

Crăiasa bolții ne veghează,
Iar stelele altare ni-s,
Soarele-n veci nu dormitează
În al nostru dulce vis.

Pe cărări ne îndreptăm către abis,
Dar brațe timorate ne cuprind,
Frângând petale albe de cais,
În timp ce flori de nufăr se deschid.
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să ştiu că pot să îmi menţin concentrarea şi, în acelaşi timp să savurez jocul. Mai nou, de când am 
împlinit 18 ani, îmi place să antrenez copii, copii mici cu vârste de la 8 la 15 ani, să-i învăţ să nu se teamă 
de înfrângere, să se bucure de timpul în care sunt pe teren, să fie nerăbdători înainte de antrenamente 
şi meciuri, să fie concentraţi.

Poate nu voi fi un foarte mare jucător de tenis, dar ştiu că-l practic cu cea mai mare plăcere, şi, 
până la urmă asta contează cel mai mult! Să iubeşti ceea ce faci!

Cristian Glicor, clasa a XII-a B

Numele meu este Cosmin Mancaș, am 19 ani, dintre care 
12 petrecuți în lumea ’sportului rege’, numit de unii, iar fotbal de 
toată lumea. Am început încă de mic, ca orice copil, care bătea 
mingea de dimineața până seara, în fața blocului, pe stradă, la 
școală, oriunde iți era permis. Însă nu totul era cum visam, căci 
între visul meu de mare jucător de fotbal și prezentul de atunci, 
se interpunea tata, care vedea din mine un boxer renumit, 
datorită trecutului său, dar mai ales prieteniei pe care o avea cu 
domnul Ispas, antrenor la sala de box. Însă eu, care nu treceam 
nici proba cântarului, care știam doar să dau și să fug, căci la 
fotbal dacă făceam asta, eram cel mai bun, nu mă prindea 
nimeni. Dar la box, dacă dădeam, nu aveam unde să mai fug, căci 
ringul acela e foarte mic în comparație cu terenul de fotbal, așa 
că, de fiecare dată când tata mă lăsa la sală, după 5 minute după 
ce el pleca acasă, dispăream subit din sală, îmi luam mingea și 
fugeam la fotbal. Nu a durat mult, vreo câteva săptămâni și a 
realizat și el că nu îmi doream să fac nimic, decât să joc fotbal. 
Așa că, m-a dus la clubul de fotbal UMT. Țin minte că aveam 7 
ani, în 2002 când am fost copil de mingi la meciul UMT – Dinamo 
(1-3), iar la final reușind să smulg autograful lui Ciprian Marica și al 
lui Cosmin Bărcăuan. De atunci am realizat că singurul lucru pe 
care mi-l doresc era să ajung măcar ca ei, sau de ce nu, mai sus 
decat au ajuns ei.

După doar 1 an la juniorii UMT-ului, am ajuns la FC Electrica, unde am petrecut, 8 ani, unde nu 
am reușit mare lucru (doar câteva titluri de golgeter la turneele de juniori și doua titluri de campion 
la Campionatul Județean de Juniori). Apoi în 2012, am ajuns la CS Nouva Mamma-Mia, echipa care 
tocmai retrogradase din liga a III-a, în Divizia D Timiș, iar de aici am început fotbalul adevărat. Aici am 
cunoscut cele mai frumoase satisfacții ca jucător de fotbal. La început, au venit doar câteva selecții la 
lotul județean de fotbal, apoi am avut onoarea de a participa la selecția lotului național, la Alba-Iulia, 
alături de colegii mei din Timiș și nu numai. 

Însă, ce a fost mai frumos, a fost faptul că am reușit să câștigăm Campionatul (Divizia D) și să 
ne calificăm pentru barajul de promovare în Liga a III-a, unde ne-am impus cu 3-0, reușind chiar un 
gol cu care mă pot lăuda și în anii ce vor urma, pentru că, în prezent, să ajungem pe locul 2 în liga 
a III-a, adică cea mai bună clasare din istoria clubului, peste Pandurii II Tg-Jiu sau mai bine zis, peste 
legendara Corvinul Hunedoara.

Până în prezent, asta este povestea mea, momentan sunt un simplu jucător de fotbal, pentru că 
fotbaliștii joacă pe bani mulți și în fața a cel puțin 10.000 de spectatori, am bătut cale lungă până aici, 
dar ca să ajung la visul meu mai este un drum lung!

Cosmin Mancaș, clasa a XII-a B

‘Mens sana 

in corpore sano’

Sportivii ne povestesc…
Tenisul pentru mine, a fost, este şi va fi cel mai incitant şi 

mai greu sport pe care l-am practicat vreodată. Dacă este 
greu? Numai prin faptul că inspiri praf de zgură 4 ore pe zi 
încercând să perfecţionezi lovitura de dreapta, ca mai apoi să 
treci la serviciu, numai prin faptul că te cuprind atâtea emoţii în 
momentul în care eşti la turneu aşteptând să demonstrezi celor 
de pe margine de ce eşti în stare, numai prin faptul că păţeşti 
pe teren, te uiţi la adversar şi îţi spui în minte că poţi câştiga, şi 
nu în ultimul rând numai prin faptul că tatăl tau te priveşte cu 
încredere; asta mi-a dat forţă mereu. Însă cel mai greu lucru în 
tenisul de camp este că în timpul antrenamentelor şi mai ales în 
timpul meciurilor să fii în stare să-ţi controlezi emoţiile negative, 
să poţi să-ţi menţii concentrarea la maximum indiferent de durata meciului, fie o ora jumătate, fie patru 
ore. În momentul în care intri in zona de concentrare, cel mai greu lucru nu este meciul cu adversarul, 
ci este meciul cu tine însuşi. Ai căştigat meciul cu tine, adversarul e mult mai uşor de batut.

Am avut probleme de concentrare, mă pătrundeau tot felul de gânduri precum:”Dacă nu-mi intră 
serviciul, dacă ratez lovitura de dreapta, dacă nu sunt destul de flexibil şi rapid”, iar asta mi-a adus 
înfrângeri, multe, însă cu fiecare înfrângere deveneam totuşi mai bun, mult mai bun, învăţăm mai mult 
decât dintr-o victorie, dar nu eram mulţumit de mine. Apoi un mare antrenor Mihai Gavra (antrenor 
de fete, a antrenat-o pe Halep până la 17 ani şi pe Larisa Sporea ‘nr. 335 WTA’) mi-a spus simplu:”Cristi, 
trebuie să te concentrezi, în momentul în care dai tot ce poţi în teren şi adversarul te-a bătut, abia 
atunci poţi spune că ai pierdut meciul cu adevărat, că adversarul e mai bun decât tine, până atunci 
rupe racheta băiete!!”

Acela a fost startul, m-am tot ţinut de el să învăţ lucruri noi, şi am învăţat, până când am ajuns 
în punctul în care am învăţat cum să stau concentrat tot timpul meciului, abia atunci am început să 
câştig meciuri, vorba aia, în prostie.

Am început să câştig turnee, apoi turnee tot mai mari, până când am căştigat în 2010 Cupa 
Banatul (un turneu puternic unde vin oameni de toate naţionalităţile).

Fericire maximă, mă antrenam cu spor, lumea avea aşteptări, mă bucuram, şi toate astea ca sa 
mai câştig încă o dată acest turneu în 2011... măi să fie! L-am mai câştigat o dată!

Performanţe multe au venit după acesti ani, am fost să joc naţionalele unde am facut o impresie 
bună, însă am fost învins în semifinale, dar nu am fost demoralizat, am tot continuat, şi am jucat şi 
am câştigat. Am avut şi înfrângeri, 2012 fiind anul în care am pierdut trei finale, dintre care una am 
pierdut-o chiar la turneul care m-a lansat, Cupa Banatul.. dezamagire mare atunci...

Şi acum continui cu antrenamentele grele, îmi place tenisul, la nebunie, îmi plac turneele, îmi place 
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înseamnă a şti care sunt nevoile lui, atât afective cât şi materiale, care sunt interesele lui atât cele 
şcolare cât şi cele extraşcolare, ce poate face el, ce şi-ar dori el să facă;
Comunicaţi asertiv cu proprii copii. Comunicarea asertivă este benefică în relaţia părinte copil 
întrucât permite exprimarea trăirilor afective şi a gândurilor într-o manieră constructivă – în care sunt 
satisfăcute atât nevoile şi dorinţele dumneavoastră cât şi cele ale copiilor. În asertivitate problema 
este discutată;
Evitaţi comunicarea agresivă în relaţia cu adolescenții dumneavoastra. Comunicarea agresivă 
presupune mai mult decât a ridica tonul vocii, a jigni, a ţipa. Aceasta presupune a neglija nevoia 
copilului, a ignora emoţiile şi sentimentele lui, a decide tu în locul său, în agresivitate doar nevoile şi 
dorinţele tale sunt satisfăcute. Ai grijă, dragă părinte, întrucât câştigi o luptă şi nu o bătălie. Comunicarea 
agresivă devine o bariera greu de trecut pentru restabilirea unei relaţii pozitive cu proprii copii;
Trataţi copiii ca nişte personalităţi care au propria lor individualitate, un mod propriu de a gândi, de a 
simţi de a se adapta condiţiilor de mediu;
Fiţi prezenţi atât fizic cât şi afectiv; mare mi-a fost mirarea când am rugat un băieţel să întocmească un 
catalog de note şi absenţe ale părinţilor lui. Când am deschis catalogul acesta era plin de absenţe şi 
fără note. Copilul mi-a spus: „părinţii mei ajung târziu acasă când eu dorm, în timpul zilei sunt plecaţi, 
îmi cer scuze, dar mi-e greu să-i evaluez, e ca la şcoală nu?, da am spus eu, aha, e ca şi când eu sunt 
absent mai tot timpul şi doamnei mele i se cere să îmi dea note dar ea nu are cum să facă acest lucru, 
pentru că ea nu mă cunoaşte, nu ştie ce pot, ce ştiu, ce-mi place să fac”;
Fiţi mândri de copiii dumneavoastră. Faceţi cunoscut acest sentiment celor din jur, ajutaţi copiii să 
simtă ca sunt apreciaţi, iubiţi, protejaţi. Pentru un adult plin de orgolii exprimarea trăirilor emoţionale 
se face cu dificultate, însă meseria de părinte transformă orgoliul în mândria de a fi mama sau tata 
copilului X.

Pentru voi,
dragi elevi
Prof. Psih. Gugonatu Adina Maria

Sugestii pentru o stare de bine :

Fii optimist!!!!
Ai incredere în tine, nu te subestima, fiecare om are propriul său potenţial intelectual pe care este 
dator să îl exploreze din plin!!!
Nu lăsa să fii evaluat negativ, dovedeşte că eşti bun în ceea ce faci!!!
Dacă ai greşit învaţă să îţi asumi responsabilitatea faptei tale, fii convins că orice om greşeşte, nu există 
un om al perfecţiunii, perfecţiunea însăşi este un ideal!!!!
Construieşte relaţii pozitive cu ceilalţi, învaţă să trăieşti în societate, dar nu uita că tu ştii cel mai bine 
ceea ce te reprezintă cu adevărat!!!!
Nu fii dezamăgit dacă nu ai avut succes azi, găndeşte pozitiv şi mâine reuşita va fi de partea ta, nu uita 
că omul învaţă prin încercare şi eroare!!!
Atunci când iţi propui ceva ai încredere în tine, adoptă o atitudine pozitivă faţă de ceea ce ţi-ai propus 
şi fi mulţumit de ceea ce ai realizat, nu uita că pentru fiecare lucru bine făcut există un timp al său!!!

Părinţi, rândurile ce urmează sunt adresate dumneavoastră: 

Aveţi încredere în potenţialul intelectual al copiilor dumneavoastră;
Încurajaţi iniţiativa, susţineti acţiunile constructive în care copiii dumneavoastră doresc să fie implicati;
Dezvoltaţi inteligenţa emoţională a copiilor prin identificare şi recunoaştere de trăiri emoţionale atât la 
propria persoană cât şi la cei din jur;
Oferiţi-le copiilor dumneavoastra şansa să dovedescă că sunt capabili de reuşită atât în activităţile 
şcolare cât şi în practica vieţii cotidiene;
Fiţi alături de ei prin resurse afective;
Descoperiţi care este limbajul copiilor dumneavoastră. Sunt copii care reacţionează pozitiv atunci 
când sunt îmbrăţişaţi, când sunt apreciaţi, când munca lor este recompensată material prin oferirea de 
mici atenţii sau daruri;
Cereţi copiilor dumneavoastră atât cât pot ei să vă ofere. Pentru acest lucru, este important ca fiecare 
dintre dumneavoastră, în calitate de părinte, să vă cunoaşteţi foarte bine copiii. A cunoaşte copilul 
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fotografiez pentru amintirile care rămân, dar și pentru că mă atrage arta asta. Fac poze mereu, e în 
sânge asta. Mai nou am posibilitatea să fac poze subacvatice. Pasiunea se multiplică.

Și cu electronicele când ai început să lucrezi?
Mihai: Copil mic fiind, am iubit trenulețele, Märklin cu care la început m-am jucat apoi am creeat 
machete, a căror circuite le-am proiectat si confectionat in miniatura, după modelul de la muzeul 
Miniatur Wunderland Hamburg. De prin clasa I, am furat meseria de la tatăl meu. Îmi place să inventez 
lucruri, așa că petrec mult timp în atelier. Stau de la 2 ore până la 2 zile și muncesc până reușesc ceea 
ce vreau să fac.

Ce te atrage cel mai mult la electronica?
Mihai: Cel mai mult îmi place să lucrez cu leduri.

Ai zis că ai furat meseria de la tatăl tău. Lucrați împreună?
Mihai: Da, e cel care mă ajuta, îmi dă sfaturi, dar lucrez și singur. Dar, de curând mă sprijină și domnul 
profesor Iovanovici Alexandru.

Dar despre experiența ta de la liceu, ce îmi poți spune?
Mihai: Când am venit aici în clasa a IX-a, nu mă simțeam în largul meu, eram neobișnuit. Din cauza 
problemei mele cu auzul, mă împrietenesc mai greu. Dar încet, încet am legat prietenii frumoase. Iar 
acum îmi place foarte mult la liceu, îmi doresc ca prieteniile de aici să fie pe viața.

Mulțumesc Mihai pentru că ai împărtășit ceea ce faci tu și cu ceilalți. Eu îți doresc să ai un succes 
răsunător în viața, iar peste ani să fim la fel de buni prieteni.

Dincolo de Școală…
INTERVIU CU 
MIHAI PETRU MĂRGHITAȘ, cl. a XII-a C
Iasmina Murărescu, clasa a XII-a C

Când l-am cunoscut pe Mihai, în clasa a IX-a, mi-am dat seama că e o persoană mai specială. M-am 
apropiat de el și am încercat să comunicăm cât mai mult, având și eu o prietenă în aceeași situație 
ca și el. 

Timpul a trecut și am ajuns în aceeași bancă. Și așa a început prietenia noastră. Pot spune că am avut 
multe lucruri de învățat de la el, iar pentru asta îi multumesc. A avut și momente când mă întreba la ce 
facultate va merge, ce meserie va avea, iar eu îi răspundeam că sigur va descoperi el ce îl atrage mai 
mult și va reuși. Pentru că, pe lângă faptul că e deștept, e și foarte talentat. Mă bucur foarte mult că am 
avut oportunitatea să îl cunosc. Și sper că vom rămâne prieteni mereu.

După cum ziceam mai sus, e foarte talentat. Și mi-ar face plăcere să vă arăt și vouă puțin din ceea ce 
înseamna Mihai Mărghitaș. 

Când ai descoperit pasiunea pentru pictură?
Mihai: Înca de la grădinița. Am început să desenez, pur și simplu, și descopeream că arată foarte bine. 
Apoi am continuat cu asta. Pot spune că am avut noroc că m-am născut cu talentul asta.

Cum îți vine inspirația?
Mihai: Nu știu. Dacă văd ceva ce-mi place și simt nevoia să desenez, pur și simplu reprezint pe hârtie.

Știu că ai avut și câteva expoziții de pictură. Poți să îmi spui mai multe despre ele?
Mihai: Da, așa e. Am avut expoziții la Școala Gimnazială Liebling, la Iulius Mall, dar și la noi în școala, 
la Colegiul Național Ana Aslan. Am vândut chiar și un tablou, prin 2010, iar cu banii mi-am cumparat 
multe alte lucruri pentru pictură.

Și concursuri?
Mihai: Am participat la multe concursuri, în urma cărora am primit mai multe diplome. De exemplu, 
am luat locul 1 la concursul “Culori pentru mama” din Liebling, locul 1 la faza județeană a concursului 
național “Ne jucam, desenam, circulație-nvățăm” și multe altele.

De asemenea, îți place si fotografia. De când ai început să fotografiezi?
Mihai: Acum 10 ani am început să fotografiez pentru prima dată. În 2011 mi-am luat un aparat de 
fotografiat mai performant de care sunt foarte încântat, pozele sunt foarte frumoase. Îmi place să 
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Așteptări
Diana Cocârcă, studentă anul III, Facultatea de Litere, Timişoara

Am așteptat atât de mult primăvara care a venit cu un aer de un nou început. Un început în care nu 
facem altceva decât să așteptăm vara. Și așa trece timpul - așteptând... 

Știu, știu că așteptați cea mai tare parte a vieții voastre, acel je ne sais quoi. Simțiți că lumea e la 
picioarele voastre dar, din nu știu ce motiv, nu o puteți cuceri. Terminați cu așteptatul! Lumea e a 
voastră deja, total dezarmată și îndrăgostită de voi exact așa cum sunteți! Profitați acum, acum când 
încă beneficiați de protecția asta magică a vârstei. 

Fie că faci parte din gașca tocilarilor sau din cea a șmecherașilor, a fetelor bune sau a fetelor “bune” - 
pentru toți momentul mult așteptat e acum. Acum când citești bucata asta de ziar, plictisit la vreo oră. 
Da, da știu.. citești asta doar pentru că nu merge netu’, dar astea-s momente ce tot o să le povestești! 
Scoate-ți nasul din telefon și trăiește clipa!

Crezi sau nu, într-o zi, o să te lauzi cu stiva ta de National Geographic, cu faptul că odată ai scris 
formule pe ouă roșii și o să îți amintești cu drag atmosfera calmă de la anumite ore dar și severitatea 
de la altele. Acum iți sunt dragi anumiți profesori și nu poți să îi suporți pe alții. În timp, balanța se 
schimbă. O să ajungi să îndrăgești profesorii ce acum îți fac zile fripte, pentru că o să începi să vezi 
motivele din spatele severității lor, și o să îți fie mai puțin dragi cei îngăduitori pentru că vei realiza 
că puteai mult mai mult și ei nu au insistat îndeajuns. Evident că nici pe cei îngăduitori nu o să îi uiți, 
pentru că orele lor sunt oaza de liniște și nebunie de care ai nevoie, locul și timpul unde se întâmplă 
jumătate din aventurile pe care le vei povesti ani la rând.

Eu vreau să realizezi frumusețea acestor momente acum! Și, daca e cazul, să insiști tu! În fiecare zi să 
fi cea mai bună variantă a ta. Să fi exact așa cum ești tu de fapt, chiar dacă uneori ai impresia că nu te 
integrezi. Fiindcă singura ta treaba e să fi TU! Nimeni nu poate face asta mai bine ca tine. Nimeni.

Nu o să uiți nimic din liceu. Perioada asta, fiecare clipă a ei, într-un mod inexplicabil, ți se imprimă in 
suflet. Te lauzi tu cu urmele mai mult sau mai putin vizibile pe care le-ai lăsat în Bătrânul Aslan, dar să 
vezi ce mândru e el de urmele ce le lasă în tine: prima dragoste, primul sărut, primul doi, prima dată în 
poziția ghiocel în fața directoarei... și multe altele... Nu mai zice nimic Bătrânul Aslan, păstrează mii și mii 
de secrete, doar ca să asigure exclusivitatea galeriei amintirilor tale...

Vă spun eu ce ar vrea să vă spună el: Fiți mândri că sunteți liceeni!

Pagina absolventului

Am fost 
și eu odată în “Aslan“...
Anca Grecescu, studentă anul I, Facultatea de Medicină, Timişoara

Am fost și eu odată în „Aslan“, acel liceu micuț de lângă Prefectură. 
Eram de multe ori întrebată: „Aslan… hmmm…unde e liceul ăstă?” și 
deși nu știau unde se află, cu toții știau că de acolo vor pleca mulți 
viitori medici.

Personal știam ce voi face, ce drum voi alege, drum pe care merg și 
acum, grație liceului nostru.

În cei patru ani de liceu am învățat mai mult decât prevedea curriculul. Am fost pusă în fața unor 
situații care iți impun să te maturizezi. Am învățat cât de diferiți suntem noi oamenii și cât de important 
este să știi să empatizezi indiferent de situație. Am mai învățat ce înseamnă să fii o persoană 
diplomată, ce este o ierarhie și când trebuie să taci.

În acele momente desigur, nu am știut că toate acestea vor duce la maturizarea mea, din contră 
mă revoltau, cum de altfel sunt sigură că vi se întâmplă multora dintre voi în situații similare. Însă 
este important să îți cunoști interesul: <<Vreau să ajung, „Mare”, să fiu „Cineva”!!!>>, iar aceste lucruri 
șlefuiesc caractere puternice.

Din experiența anilor de liceu pot spune că cel mai important este să fii deschis tuturor experiențelor 
din acești patru ani, poate nu înțelegeți pe moment, dar cu siguranță mai tarziu când vă veți uita în 
urmă, totul va fi clar.

Liceul este vârsta când suntem atât copii cât și ,,oameni mari”, conflictele și trăirile au un impact 
emoțional mult mai puternic, ceea ce în final nu e rău! Mă uit în urmă cu drag și nostalgie… acum știu 
cum am ajuns persoana care sunt azi și nu am cum să regret, din contră!

Timpul trece altfel în liceu…trece parcă ar fi un minut… o clipă….

Vă rog, trăiți fiecare clipă din viața de licean!
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de excursie — Impresii

Excursiile sunt un bun prilej de a cunoaşte alți copii din şcoală și de a afla mai multe despre țara ta. 
Chiar dacă durează o zi sau mai multe, tot afli destule informații despre locul vizitat.
Este un moment frumos ca atunci când crești și ești adult să treci prin locurile vizitate în trecut și să îți 
aduci aminte cu plăcere că în acele locuri ai fost împreună cu persoane dragi din timpul liceului. Înainte 
de fiecare excursie cu toții suntem nerăbdători și simțim fiorii și bucuria de a vizita noi locuri împreuna 
cu cei dragi.
Chiar dacă ne aflăm în mijlocul de transport sau hotel era imposibil sa nu găsim persoane potrivite cu 
care să împărtășim momentele deosebite ale excursiilor și să organizăm fel de fel de jocuri...
Prima excursie a fost de doar o zi, la Arad, dar a fost un moment perfect de a ne cunoaște toții colegii, 
cât și pe doamna dirigintă. Cu toate ca a trecut foarte repede această excursie ne-a făcut să ne 
deschidem orizonturile cu privire la vizitarea de noi obiective pe care țara noastră ni le oferă. Drumul 
nu a fost foarte lung, iar când am ajuns doamna profesoară Mandae Cristina ne-a vorbit despre toate 
locurile vizitate.
O altă excursie a fost la Vatra Dornei ce ne-a impresionat prin peisajele extraordinare ale locului, cât 
și prin peisajele admirate de-a lungul drumului până la destinatie, cât și aerul curat al muntelui și felul 
în care am fost primiți de catre oamenii locului care au fost foarte bune gazde pe întreaga perioadă a 
excursiei noastre. Printre doua ture de săniuș ne-am organizat cu ajutorul doamnei diriginte care ne-a 
fost un bun ghid turistic prezentându-ne printre altele, muzeul, catedrala, primăria cât și centrul orașului.

Acestea sunt doar câteva cuvinte prin care noi clasa a IX a A am crezut cu putință că trebuiesc 
împărtășite și cu ceilalți colegi din liceul nostru.
Pe viitor asteptăm cu nerabdăre organizarea de noi excursii și prilejul de a admira noi obiective 
turistice! 

Dinca Florina Iuliana, Pupe Alexandra Cristina, Moga Romina Sorana, 
Spataru Lucia Cristiana, Mariș Alexandru, Clasa IX-A

Liceul, cea mai frumoasă perioadă din viață. Distracție, școală, băieți, râsete, sentimente, prieteni, 
profesori, toate amintiri foarte frumoase. Excursiile însa sunt condimentul care dă gustul liceului. Toate 
nebuniile făcute cu prietenii și colegii, „prostioarele”, orele pierdute în noapte, secretele dezvăluite, 
șoaptele de după, pozele, noile informații aflate de la profesori, lucrurile pierdute, amintirile. Toate 
acestea rămân în sufletele noastre, ascunse în cutiuța cu amintiri de care cu siguranță ca ne vom 
aduce aminte cu mult drag.

Ariana Prodan, clasa a X-a A

Când voi face un „salt” în copilaria mea, îmi voi aminti cu plăcere de excursiile din această perioadă 
minunată a vieții, cu ajutorul cărora am reușit să descopăr o suită de prieteni noi, care știu că îmi vor fi 
alături mereu, dar mi s-au deschis și ochii pentru a vedea frumusețile oferite de această minunată țară, 
România. Credeți-mă, aceste amintiri frumoase vor ramâne mereu întipărite în sufletul meu pentru că 
astfel de clipe sunt de neuitat.

Oana Bălulescu, clasa a X-a A

Când spui Alba-Iulia te gândești la Marea Unire, la 1 decembrie 1918, la un oraș cu un puternic impact 
în istorie. Așa și e. În excursie am descoperit cât de important a fost acest oraș, i-am descoperit 
frumusețile, oameni calzi chiar dacă afară era extrem de frig.
Unul dintre cele mai interesante momente din excursie au fost schimbarea gărzii austriece de la 
Poarta a III-a Cetății cu costume, fanfară și călăreți.
Seara orașul plin de lume venită din toate colțurile țării, s-a transformat în ceva magic. Un covor de 
lumini s-a așternut asupra lui. Mii de beculețe alb-argintii, roșii, galbene și albastre au fost instalate pe 
clădiri și pe podurile dintre porți. Din păcate am fost nevoiți să plecăm și nu am asistat la concert și la 
focul de artificii. A fost o experiență minunată pe care aș repeta-o în fiecare an.

Sandra Vereș, clasa a X-a A

Cu siguranță, excursiile organizate în perioada anilor de liceu, vor rămâne cele mai frumoase amintiri 
de-a lungul vieții. O excursie are scop educativ, dar în același timp este un bun prilej de a cunoaște 
oameni noi, de a descoperi locuri noi și de a lega prietenii.
Din fiecare excursie în care am fost, am avut câte ceva de învățat. De exemplu pe 1 decembrie, în 



excursia de la Alba-Iulia, dedicată Zilei Naționale, am descoperit lucruri noi despre istoria românilor. Am 
avut prilejul să mă aflu într-un oraș minunat, bogat în istorie, tradiții și cultură. Împreună cu doamnele 
profesoare Mandae Cristina, Irimescu Atena, Cheveresan Radmila și ceilalți colegi am vizitat cetatea 
din Alba-Iulia, Catedrala Romano-Catolică „Sf. Mihail”, Catedrala Reîntregirii Neamului, Muzeul Unirii 
și am asistat la schimbarea Gărzii Austriece. Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit la locuitorii 
orașului, a fost politețea de care au dat dovadă, și faptul că păstrează vie amintirea unui popor român 
de altă dată, organizând evenimente care marchează perioade importante din istorie.

Andreea Popa, clasa a X-a A

În dulcea Bucovină….
Într-o dimineață am ajuns, la Vatra Dornei. Toți eram obosiți din cauza drumului, dar foarte nerăbdători 
să ne instalăm în pensiune și să începem să explorăm acea zonă minunată.
Programul primei zile a fost să cunoaștem locul. Totul era de o frumusețe pe care nu o întâlnești 
în fiecare zi. Zăpada acoperea întregul oraș, ramurile brazilor și totul era ca într-o poveste de iarnă. 
De cum am ajuns am simțit un aer proaspăt, rece de munte. În plimbarea noastră am putut admira 
Primăria, vechiul Casino, dar am și vizitat Muzeul Cinegetic al Bucovinei. Legătura dintre centrul 
orașului și catedrala se facea printr-un pod, de unde puteam admira o priveliște feerică, cu un râu 
înghețat, care sclipea în lumina blândă a soarelui.
Seara, ne-am strâns cu toții în pensiune, desfășurând jocuri amuzante pe baza cărora am găsit un 
motiv întemeiat să râdem a doua zi. Dimineața, am luat-o cu toții spre pârtie unde ne-am bucurat 
de o zi frumoasă și ‘călduroasă’. Unii au putut schia, altii, care nu au avut curaj, au avut prilejul să se 
dea cu sania, cu telescaunul sau să patineze. Unii dintre noi au preferat să-și petreacă câteva ore, 
retrăgându-se la o mănăstire aflată la 8 km de oraș unde au putut admira un peiasaj mirific.
Cu siguranță a fost o excursie specială cu momente și amintiri de neuitat. 

Denisa Popescu, Andreea Moldovan și Simina Safta clasa a IX-a B
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