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INTERVIU 
CU domnul profesor 
Nicolae Seimeanu
”A PREDA NU ÎNSEAMNĂ A APLICA ȘABLOANE.  
A FORMA OAMENI ESTE UN DAR ȘI UN HAR.”
Alexandru Guță, clasa a XII-a D

Unde și în ce dată v-ați născut?

M-am nascut într-o zi de iarnă, pe 27 ianuarie 1977, în localitatea Caracal din judeţul Olt. Părinţii mei 
erau detaşaţi acolo cu serviciul şi aşa am ajuns eu să mă nasc, chiar în inima Olteniei.

Apoi, pe la vârsta de 2 ani am revenit în Drobeta Turnu Severin, unde am urmat şcoala generală şi 
liceul.

Cum vi s-a părut traseul dumneavoastră prin școala generală?

Era o şcoală normală, fără prea multă reclamă, dar în care se făcea carte. Mulţi elevi de acolo 
intrau la cele mai bune licee din oraş, participau la olimpiadele şcolare, uneori ajungeau chiar la 
fazele naţionale unde obţineau rezultate de excepţie. Ţin minte că am avut colegi mai mari, care au 
luat premiul I la faza naţională a olimpiadei de biologie respectiv de geografie în clasa a VIII-a. Asta 
ne-a motivat, iar când am ajuns în clasa a VIII-a eu am luat menţiune la faza naţională a olimpiadei de 
geografie, iar o colegă, tot menţiune la olimpiada de limba şi literatura română, faza naţională.

Școala era altfel atunci. Exista respect faţă de profesori şi faţă de munca acestora, iar modelele 
noastre erau colegii mai mari care aveau rezultate deosebite la învăţătură.

Unde și ce profil de liceu ați absolvit?

În clasa a VIII-a am luat la geografie o menţiune la olimpiada naţională, iar profesoara mea de 
geografie insista să mă orientez spre asta. Doar că o asemenea specializare în liceu nu exista, iar în 
Turnu-Severin se considera pe atunci că, dacă vrei să devii om, mergi la „Traian”, la Colegiul Naţional 
„Traian”, cum este numit acum. 

La ce carieră ați visat când aveați o vârstă mai fragedă?

Aşa că am dat admitere la matematică-fizică la acest colegiu în 1991 şi am avut astfel şansa să-l 
întâlnesc pe acela care m-a făcut să întâlnesc cu adevărat şi matematica – profesorul Gheorghe 
Căiniceanu. Datorită lui am descoperit că matematica este interesantă, atrăgătoare, mereu nouă, vine 
tot timpul spre tine cu noi provocări. 
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În perioada liceului ce tip de elev ați fost?(o scurtă autocaracterizare)

Un elev normal, sociabil, cu mulţi prieteni şi cu puţine absenţe de la ore. De fapt pe vremea mea se 
lipsea foarte puţin de la ore, atât noi elevii, cât şi profesorii. Veneam cu plăcere la şcoală. 

Parcă văd şi acum străzile dimineaţa, cu trotuarele pline de liceeni care mergeau spre şcoală, 
vorbind despre tot felul de lucruri. Era o lume mai liniştită atunci, oamenii se aplecau mai mult asupra 
lucrurilor pe care le aveau de făcut.

Pe ce drum ați ales să mergeți, și de ce. Ce facultate ați urmat apoi?

Am decis să particip la tot mai multe concursuri de matematică pe parcursul liceului, apoi să fac 
Facultatea de Matematică de la Universitatea de Vest din Timişoara. 

Când ați început să observați ca vă atrage matematica?

Cam de prin clasa a XI-a Acest lucru s-a datorat profesorului nostrum de matematică. Prin toate 
era un model pentru noi. Felul cum intra în clasă, cum ne vorbea... Era de un calm fantastic, ne-a cucerit 
pe toţi. Şi acum, dacă ne revedem, noi, liceenii de atunci, povestim despre felul în care ne-a predat 
ceva, despre cum a demonstrat vreo teoremă, sau cum a găsit soluţie la câteo problemă... Era mereu 
prezent, mereu punctual, excepţional din punct de vedere ştiinţific – nu ezita cu răspunsul la niciuna 
dintre întrebările noastre. Era constant în predare, clar în explicaţii. Doza corect efortul nostru, ca un 
antrenor. Am fost 22 de elevi în clasă, din care 20 am intrat la facultate în anii când admiterea la facultate 
avea exigențele ei. Unii am continuat matematica, alţii au ales alte discipline, au virat spre informatică 
mai apoi. Era foarte exigent, ne dădea şi note mici dacă nu ştiam, iar asta ne-a făcut mai mult să lucrăm 
şi să corectăm ce era de îndreptat. A ştiut să găsească mereu căi prin care să ne motiveze ca să ne 
valorificăm potenţialul.

Ce vise aveați în facultate?

Am făcut practica pedagogică la Colegiul Naţional „C.D.Loga”, unde am şi început să aplic ce învăţasem 
intuitiv despre predarea matematicii de la domnul Căiniceanu şi unde am descoperit şi alţi profesori ex-
cepţionali. Treptat, legătura mea cu matematica a devenit tot mai profundă, acum îi sunt dedicat. Predau 
de 16 ani şi nu am regretat nicio clipă alegerea făcută. Este vorba despre doi ani în care am fost îndru-
mat de profesori de acolo, de la Colegiul Loga – 1998 şi 1999. A fost primul meu contact ca viitor profe-
sor cu o şcoală de elită. Profesorii din catedra de matematică de la această şcoală erau oameni de înaltă 
ţinută morală şi intelectuală şi asta m-a făcut să mă întreb cum aş vrea să fiu în viitor. Doamna Negoescu 
m-a îndrumat la gimnaziu, iar domnul Fediuc la liceu. Am aflat atunci cât efort este în spatele unei lecţii, 
ce înseamnă o bună pregătire şi cât de importantă este ea pentru reuşita didactică.

Cu toții știm ca viața de student este mai picantă, ne puteți dezvăluii anumite peripeții / 
întâmplări ce vi s-au întâmplat? 

Nu am avut picanterii în timpul facultăţii. Nu erau calculatoare, celulare, facebook şi alte chestiuni 
din acestea. Încă se mergea la cinematograf, se făceau plimbări prin parc şi se schimbau priviri prin sala 
de lectură.

După terminarea facultății, ați mai urmat altă formă de învățământ superior sau v-ați 
îndreptat către primul post de dascăl?

Am intrat direct în sistemul de învăţământ. Nu am mai urmat alte specializări.
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Ce v-a împins să urmați o carieră de dascăl?

Am avut şansa să am în liceu profesori de elită la toate disciplinele şi fiecare a contribuit într-un fel 
la formarea mea ca om şi ca dascăl. Apoi, în facultate, am fost îndrumat de profesionişti cu suflet mare. 
Colegii pe care i-am descoperit în şcolile prin care am trecut m-au stimulat şi m-au ajutat. Am întâlnit 
peste tot în drumul meu oameni cărora le datorez ceea ce sunt.

Cred că nu există om pe care să-l cunoşti şi de la care să nu ai de învăţat ceva. Aşa că eu încerc 
să descopăr ce am de învăţat de la fiecare. De la domnul profesor Căiniceanu am preluat calmul şi 
rigoarea lecţiilor. De la profesorii universitari cu care discut în pregătirea tezei de doctorat, aflu cum 
trebuie dus spre limite extreme limbajul matematic. De la colegii de la şcoală, indiferent de disciplina 
pe care o predau, învăţ meserie. Avem mult de învăţat unii de la alţii, trebuie să fim pregătiţi pentru 
ceea ce urmează. Şcoala este, într-o anume măsură, viitorul. Nu concep, n-am conceput niciodată ca 15 
septembrie să se apropie şi eu să nu fiu pregătit pentru şcoală.

Copiii cu care lucrăm vin spre noi cu un anume nivel de pregătire, iar noi, prin ceea ce facem, prin 
comportamentul nostru, îi determinăm să progreseze. Peste ani, se bucură să te revadă, traversează 
strada să te salute şi să stăm de vorbă... Meseria nostră are două feţe. Una văzută – înveţi în permanenţă 
şi îi înveţi şi pe alţii. Faţa nevăzută vine din partea ta de om şi asta se poate dezvolta dacă eşti conştient 
de necesitatea dezvoltării ei şi dacă eşti dispus să o faci... Mulţi tineri care ar putea ajunge foarte buni 
dascăli renunţă la a se apleca asupra acestei meserii – pe de o parte, din motive financiare; pe de altă 
parte, din tot felul de motive individuale... Şi e păcat...

Învăţarea este o constantă a vieţii şi demonstrez asta prin comportamentul meu. Se spune că omul 
cât trăieşte învață. Eu aş competa şi cu faptul că omul cât învață… trăieşte. 

Academicianul Solomon Marcus consideră că rolul profesorului este mult mai greu decât al unui 
actor. La teatru omul merge pentru că vrea, plăteşte bilet ca să vadă piesa, ca să vadă jocul unui actor 
pe care-l admiră. Noi, profesorii de matematică, avem un public uneori ostil, care trebuie mereu cucerit. 
Atitudinea potrivită, seriozitatea, punctualitatea, dar şi o glumă potrivită la momentul potrivit îşi au rolul 
lor... 

Unde ați avut onoarea de a preda în decursul carierei dumneavoastră și ce posuri ați deți-
nut în administrația unităților de învățământ?

După terminarea facultăţii am dat examen, dar nu era niciun post titularizabil în oraş. Voiam să 
merg şi la master, aşa că am cerut suplinire şi am lucrat astfel un an la Liceul Teoretic Peciu-Nou. Un 
nou examen de titularizare în anul următor mi-a permis să devin titular la liceul din Lovrin, unde am 
rămas doi ani. Apoi m-am detaşat la Colegiul Naţional Bănăţean, iar acum patru ani m-am transferat 
la Colegiul „Ana Aslan” şi Liceul Pedagogic. Consider că acest parcurs profesional a fost benefic 
pentru mine. Mediul rural este, contrar opiniei generale, favorabil formării unui profesor care vrea să 
experimenteze şi să-şi consolideze stilul didactic. Peste tot am întâlnit colective deosebite, mi-am făcut 
prieteni cu care încă țin legătura şi pe care îi întâlnesc cu bucurie ori de câte ori am ocazia.

Ce generații v-au rămas la suflet și de ce?

Toate generaţiile au un loc special în inima mea. Fiecare clasă are vibraţia ei, trebuie să simţi 
această vibraţie şi să te acordezi ei. Ei simt asta. Abia după ce asta se realizează, poţi să-ţi pui în valoare 
cunoaşterea ştiinţifică şi priceperea metodică. Întâi mă pun eu la dispoziţia lor, cu tot ce se poate, apoi 
le cer lor ce e de cerut. Nu am avut niciodată un elev cu care să nu mă pot înţelege. Copiii apreciază că 
eşti lângă ei. Ceea ce eşti este uneori mai important decât ceea ce faci. Această parte umană a muncii 
noastre, cu tot ce ţine de relaţionare, este partea fundamentală, abia pe ea se poate clădi cealaltă, 
cea intelectuală. Şi copiii mai văd că şi eu preiau de la ei, mă interesează preocupările lor, le apreciez 
reuşitele în diverse domenii, nu doar strict din perspectiva matematicii. 
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Ne puteți împărtăși ce diferențe ați sesizat între unitățile de 
învățământ unde ați predat?

Nu am sesizat diferenţe notabile. Am avut şansa să întâlnesc peste 
tot oamenu minunaţi cu care am avut colaborări bune şi cu care încă ţin 
legătura.

Cu ce vă ocupați timpul liber? 

Din păcate nu mai prea am timp liber. Iar puţinul timp considerat liber 
îl dedic familiei.

Ce hobby-uri aveți?

Citesc foarte mult. Am avut şansa să am ca îndrumatori profesori de o înalta ținuta morală 
şi profesională, care nu țineau cont că suntem la secția reală şi nu trebuie să învățăm la materiile 
umaniste, cum aud astăzi tot mai des. Le recomand elevilor mei să citescă cât mai mult.Nu neaparat 
cărți specifice profilului lor. Orice, numai să citescă. Fiecare carte reprezintă un mic univers care la un 
moment dat poate sa-ți folosească. Cultura generală se formează în liceu. Specializarea vine abia prin 
studii universitare.

Dacă ați putea da timpul înapoi și ați avea puterea de a lua altă decizie care ar fi aceea și 
de ce?

Sincer, nu mi-am pus problema asta. Am prieteni din diverse domenii de activitate, fiecare 
interesant în felul său. Cred ca a fi profesor este exact ce mi se potriveşte. Nu ştiu care profesie ar putea 
să mă acapareze în aşa măsură încât ziua de 15 septembrie să nu mă atragă spre şcoală... Poate că ea 
este cea care ne dă o anume profunzime spirituală, cea care ne pune la treabă inteligenţa emoţională... 
A preda nu înseamnă a aplica şabloane. A forma oameni este un dar şi un har. Ca profesor, ai tot mai 
multe responsabilităţi, ai în faţă oameni al căror destin e influenţat, intr-un fel, şi de tine. 

Petre Ţuţea spunea că i-ar fi plăcut să fie profesor, pentru că „profesorul este fabricant de oameni; 
profesorul seamănă cu un tâmplar care ia un lemn murdar din noroi şi face mobilă de lux”.
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Consiliul 
Școlar al Elevilor
PROIECTE ȘI REALIZĂRI

Denisa Popescu-clasa a XI-a B
Iasmina Seculi-clasa a XI-a C

Consiliul Şcolar al Elevilor, ales în octombrie 2015,este alcătuit din: 
președinte-Denisa Popescu, clasa a XI-a B, vicepreședinte — Iasmina 
Seculi, clasa a XI-a C,secretar-Cosmina Cîrstea,clasa a X-a B,din directorii 
de departamente Laza Deian-clasa a XI-a B, Cifor Lucreția-clasa a X-a A, 
Wurfer Flavius-clasa a XII-a B, Raţiu Ana-clasa a IX a B, Beghean Alexandra 
clasa a IX a C, precum și toți liderii claselor din Colegiul Național ”Ana 
Aslan” Timișoara.

Prima activitate pe care am realizat-o fost concursul,,Educaţia noastră, 
cea de toate zilele’’, între clasele a X-a, consacrat Zilei Internaționale a 
Educației (5.10.2015).

O altă activitate a fost spectacolul,,Balul Bobocilor-altfel’’, desfăşurat în 
data de 17.11.2015 în Sala Multifuncţională a liceului.

Proiectele propuse pentru anul școlar 2015-2016 sunt diverse, ele 
cuprizând o paletă largă a preocupărilor elevilor școlii.

Astfel, în primele luni ale semestruui al II-lea vor fi organizate 
următoarele activități:

Concursul de Istorie ”Unirea Principatelor Române-24 Ianuarie 1859” cu participarea caselor a 
IXa, ”Gastronomie și Film”expoziție culinară și secvențe cinematografice,”Aslanii au talent”concurs 
al elevilor talentați ai Colegiului Național ”Ana Aslan”, Trupa ”Aslăneștii” — acasă — susținerea unui 
spectacol în Sala Multifuncțională a Colegiului Național ”Ana Aslan”, Serbarea de 8 Martie, Celebrarea 
Zilei Europei prin concursul ”Europa Mea,Europa Noastră”, cu participarea elevilor claselor a IX-a

De asemenea, CȘE va organiza competiții sportive, acțiuni caritabile, va participa la Târgul Liceelor 
(mai 2016) precum și la toate activitățile organizate de Consiliul Județean al Elevilor și Inspectoratul 
Școlar Timiș.

În data de 30.10.2015 au avut loc şi alegerile în cadrul Consiliului Judeţean al Elevilor(C.J.E). După 
două discursuri care s-au ridicat la înalţimea aşteptărilor școala noastră a reuşit să ocupe două funcţii 
în cadrul Consiliului Judeţean al Elevilor prin: Denisa Popescu clasa a XI a B — Prim-Vicepreşedinte 
C.J.E și Iasmina Seculi clasa a XI a C — Director al Departamentului de Sport şi Programe de Tineret.
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Recunoștinţă
și datorie
Prof. Crisitina Mandae

Parteneriatul dintre Colegiul Naţional,,Ana Aslan’’ Timişoara şi Asociaţia,,Memorialul Revoluţiei 
16-22 Decembrie 1989’’ din Timoşoara ne derulează în fiecare an, în luna decembrie, prin activitaţi 
consacrate comemorării evenimentelor din decembrie 1989 de la Tmişoara. Este, de fapt, un omagiu 
adus de tânăra generaţie unui eveniment care a marcat în istoria românilor, trecerea spre libertate şi 
democraţie.

Vizitele la Memorialul Revoluţiei din Timişoara reprezintă, pentru fiecare dintre noi, o datorie 
civică şi o manifestare a respectului faţă de jertfa şi sacrificiul eroilor martiri ai Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989.

În decembrie 2013, Colegiul Naţional ,,Ana Aslan’’ Timişoara a ,,adoptat’’ monumentul,, Evoluţiei’’ 
aparţinând sculptorului Gheorghe Iliescu-Călineşti, amplasat în faţa Hotelului Continental.

Consiliul Şcolar al Elevilor a luat iniţiativa depunerii de jerbe şi coroane de flori la acest 
monument, în amintirea evenimentelor sângeroase din decembrie 1989 de la Timoşoara. Este un mic 
gest de aducere aminte şi recunoştinţă faţă de o pagină de istorie scrisă prin gloanţe, drapele găurite, 
rugaciun şi lumânări...

Istorie, memorie, amintire, revoluţie, evoluţie, disoluţie, spernaţă...
Momente de remember la Monumentul ”EVOLUȚIE”, Timișoara 17.XII.2014
La Monumentul ”EVOLUȚIE”, Timișoara 17.XII.2014.
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E vremea
colindelor!
Prof. Nica Septimia

An de an, după lăsarea Postului Nașterii Domnului, încep și 
pregătirile pentru obiceiul colindatului: de la cel mai mic la cel mai mare, 
în cete mai mici sau mai mari, colindele sunt cântate la fiecare casă.

Cuvântul colindă își are originea în latinescul „Calendae” nume dat 
vechilor sărbători păgâne de Anul Nou, când era obiceiul să se facă 
urări de belșug și fericire pentru noul an ce începea; era sărbătoarea 
cea mai venerată la romani și se făceau daruri reciproce, iar oamenii își transmiteau urări. Deoarece 
exista credința că darurile primite prevesteau cum va fi anul pentru persoana respectivă, se ofereau 
dulciuri, fructe dulci sau bani pentru a avea un „trai dulce”. Obiceiul împărțirii darurilor a fost preluat 
ulterior și de către creștini, mai ales că Nașterea Domnului se sărbătoarea inițial la începutul anului.

Având în vedere că în această perioadă la romani se sărbătorea „Nașterea Soarelui”, deoarece 
în această perioadă a iernii soarele atinge punctul sau cel mai jos în emisfera sudică, începând apoi, 
asemenea unei ridicări apoi o mișcare treptată spre nord.Odată cu răspândirea creștinismului în tot 
Imperiul Roman, anumite practici și obiceiuri au fost preluate și păstrate de către creștini: calendele 
erau sărbători închinate soarelui, discul solar având o formă rotundă a dus la obiceiul de a împărți nuci 
și colaci colindătorilor, formele lor fiind simboluri ale cercului, ale perfecțiunii.

Nașterea Domnului (Crăciunul) suprapusă peste sărbătoarea păgână a nașterii Soarelui, păstrează 
obiceiul vestirii unui mare eveniment, nașterea ”celui făr’ de-nceput, cum au spus proorocii”, prin 
obiceiul colindatului. La început grupurile de colindători erau formate din bărbați și băieți, apoi în unele 
sate românești a apărut o regulă: copiii merg ziua cu colindul, până la apusul soarelui merg flăcăii, iar 
noaptea bărbații, iar în perioada contemporană la colindat pot participa atât femeile, cât și bărbații 
indiferent de vârstă. De remarcat este faptul că la colindat participanții se așezau în cerc. Totuși 
termenul românesc „colinda”nu vine direct din latinescul „Calendae”, ci prin intermediul cuvântului 
bulgar „koleda”. 

Colindatul este obiceiul care s-a păstrat cel mai bine, colindele purtând peste secole taina Nașterii 
Domnului, reușind să sintetizeze identitatea și spiritul religios al poporului român.

Bucuria pe care o aduc colindele în sufletele colidătorilor, dar și a gazdelor este nemărginită. 
Conținutul lor pe lângă elementele creștine, păstrează și vechile credințe ale poporului nostru, 
dar și ocupațiile profesionale (păstoritul, agricultura, pescuitul, vânătoarea etc). Prin toată perioada 
premergătoare sărbătorii Nașterii Domnului (postul, rugăciunea, Sfintele taine), fiecare creștin se 
pregătește pentru al primi pe Pruncul Iisus cu sufletul curat, împărtășind cu ceilalți această bucurie.

Din an în an sosesc mereu,
La geam cu Moș Crăciun,

E ger cumplit, e drumul greu,
Da-i obicei străbun.

Azi cu strămoșii cânt în cor,
Colindul sfânt și bun.

Tot „Moș” era și-n vremea lor,
Bătrânul Moș Crăciun.

Nașterea lui Hristos să vă fie de folos, alături de cei dragi sufletelor voastre, vestind-o tuturor și 
păstrând obiceiul colindatului.
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Stima
de sine
Prof. Psiholog Adina Maria Gugonatu

Stima de sine exprimă raportul pe care îl are fiecare cu el însuşi, aceasta urmând a fi concepută 
ca reputaţie pe care o dobândeşte individul faţă de el însuşi, putând fi evaluată drept o nevoie umană 
profundă şi puternică, esenţială pentru o adaptabilitate a individului, adică pentru funcţionarea lui 
optimă şi împlinirea de sine (pentru autoactualizare).

Sentimentul neîncrederii în sine este, de regulă, rezultatul unei eronate aprecieri personale 
în raport cu alţii, fapt care va degenera, pe de o parte, în convingerea că nu poţi reuşi acolo unde 
alţii reuşesc, iar pe de altă parte, la apariţia fricii de a mai încerca; frica/teama creează în general 
inhibiţii, dar, în cazul celui neîncrezător în el însuşi, sarcina, care apare la un moment dat, i se pare 
irealizabilă, şi o refuză, mai ales atunci când a dat o dată greş. Nivelul stimei de sine afectează puternic 
performanţele în toate activităţile.În cazul persoanelor cu o înaltă apreciere de sine, modul lor de 
acţiune (a-şi asuma riscurile, a căuta să-şi dezvolte competenţele, a-şi depăşi limitele, a creşte) permite 
dezvoltarea unei înalte încrederi în propria persoană, în timp ce în cazul persoanelor cu o stimă de 
sine scăzută încrederea în propria persoană scade, indivizii acţionează cât mai puţin, preferă rutina, 
pentru a evita eşecul.

În această direcţie s-a constatat că o stimă de sine înaltă este asociată cu strategii de căutare a 
dezvoltării personale şi de acceptare a riscurilor, în timp ce o stimă de sine constant scăzută implică, 
mai curând, strategii de apărare şi de evitare a riscurilor şi eşecurilor. Altfel spus, persoana cu o stimă 
de sine (constant) înaltă are dorinţa de a reuşi acolo unde cea cu o stimă de sine (constant) scăzută 
are teama de a eşua. 

Persoana cu stimă de sine (constant) înaltă va căuta să se autodepăşească, chiar şi atunci când 
şi-a atins obiectivele stabilite la un moment dat, în timp ce persoana cu stimă de sine (constant) 
scăzută va rămâne la nivelul primelor obiective pe care şi le-a stabilit, fără a încerca altele noi.
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Eu, oglinda
și ceilalţi
PROIECT DE DEZVOLTARE A 
ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ ALE ELEVILOR
Prof. Ana-Maria Iacob

Ideea proiectului propus de prof. Iacob Ana-Maria, Colegiul Național “Ana Aslan” Timișoara 
împreuna cu prof. Anca Tureac de la Liceul “ Nicolae Bālcescu “ din Cluj Napoca a fost aceea că elevii 
noştri au dificultăţi reale de exprimare a propriei personalităţi din cauza faptului că nu-şi cunosc 
suficient calităţile, defectele, nevoile sau aspiraţiile. Ne-am propus, deci, identificarea unor calitati şi 
defecte şi realizarea unei oglinzi a clasei urmărind conştientizarea punctelor tari şi a celor slabe la 
nivelul propriei personalităţi dar şi a colegilor.

Ca metode am apelat la storytelling şi photovoice, folosite mai puţin în cadrul activităţilor de tip 
formal dar foarte apreciate de către elevi. 

La Timişoara s-au desfāşurat mai multe activităţi, beneficiind şi de timpul alocat orei de consiliere 
precum şi de flexibilitatea programei la aceasta disciplină. Am început prin a povesti fiecare dintre 
noi -elev sau diriginte- o întâmplare din viaţa noastră care ne-a amuzat, ne-a marcat sau ne-a ajutat 
să trecem printr-o perioadă mai dificilă. Poveştile au fost ascultate cu interes, ne-am amuzat sau am 
comentat iar timpul a trecut neverosimil de repede. În următoarea oră de consiliere am completat 
fişe tip şi ne-am identificat câte două calităţi şi un defect, stabilind prin vot principala calitate a 
fiecăruia dintre noi. Cea de-a treia activitate, premergătoare realizārii expoziţiei, a constat în alegerea 
unui simbol care să reprezinte calitatea stabilită. Toate simbolurile au fost justificate printr-o scurtă 
descriere. Ele au fost reunite într-o oglindă a clasei realizată de un grup de elevi cu aptitudini artistice 
în afara orelor de curs. Activitatea fiind popularizată prin intermediul colegei noastre, prof. psiholog 
Adina Gugonatu, au fost create oglinzi ale altor clase precum şi individuale, toate fiind expuse în holul 
şcolii, apreciate şi admirate de către elevi, profesori, personal nedidactic, părinţi sau vizitatori. O ultimă 
întâlnire i-a pus pe elevii din mai multe clase sā interacționeze și să facă aprecieri asupra rezultatelor 
obţinute. 

Au participat la toate activităţile cei 30 de elevi din clasa a X a D iar la activitățile finale alţi 20 de 
elevi de la Colegiul Național “Ana Aslan”, precum şi profesor Gugonatu Adina, psiholog şcolar. 

În privința sustenabilitatii, am insistat în permanent pe ideea ca autocunoașterea contribuie la 
creșterea încrederii în sine, la o implicare activă și conștientă și la o mai buna dezvoltare personală și 
respectiv ca parte dintr-o societate responsabilă și funcțională. Elevii au fost ajutați să facă diferența 
dintre încredere și tupeu sau ignoranță și au arătat în mod clar că sunt dispuși să-și recunoască 
defectele și să le controleze. 

Am convenit ca în perioada imediat următoare să abordăm aspecte legate de comunicare și să 
identificăm și dezvoltăm alte abilități și am stabilit că un atelier de lucru similar va fi susținut în „Școala 
altfel”.
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Balul 
Bobocilor 2015!
Mădălina Epure, studentă în anul I, Facultatea de Drept Timișoara

EFORT, AMBIȚIE ȘI SUCCES

Balul bobocilor. O experienţă ce îmi lasă amintiri plăcute. Din ce în ce mai des pot spune. De 
această dată am avut ocazia de a lua parte la organizarea balului datorită invitaţiei, pe care nu am 
putut să o refuz, a doamnei profesoare Cristina Mandae. 

Am avut deosebită plăcere de a lucra cu o generaţie de boboci frumoşi, talentaţi şi ambiţioşi. 
Fiecare dintre ei a fost dotat cu o doză de entuziasm şi dorinţa de afirmare care camufla cu uşurinţă 
stângăcia sau lipsa ritmului din paşii de dans ai acestora. 

Începutul a fost timid, bobocii fiind destul de rezervaţi şi speriaţi, oarecum, de necunoscut, dar pe 
parcurs situaţia s-a remediat destul de repede, aceştia acomodându-se uşor cu atmosfera repetiţiilor. 

Fiecare pereche a avut o coregrafie destinată filmului pe care îl puneau în scenă. Crearea 
coregrafiilor nu a fost o muncă grea datorită creativităţii bobocilor. În schimb, perfecţionarea acestora 
a fost o adevărată încercare. 

Locaţia balului, fiind iniţial Clubul ”No Name”, pretenţiile erau pe măsură, dar aflarea veştii că 
balul se va ţine în sala de sport a liceului a adus o stare generală de dezamăgire, într-un fel, în rândul 
bobocilor, şi chiar în rândul organizatorilor, incluzându-mă de altfel. Dar având în considerare muncă 
depusă şi efortul fizic cât şi dorinţa bobocilor de a prezenţa spectacolul la care au muncit, entuziasmul 
nu a întârziat să îşi facă din nou prezenţa. 

Chiar dacă balul a avut loc într-un cadru mai restrâns, pot spune că emoţiile bobocilor puteau fi 
asociate unei gale de Oscar. Agitaţia din vestiar, hainele aruncate peste tot, strigătele de ajutor, pantofii 
zburători cât şi frunţile transpirate mi-au dovedit că într-adevăr, aceşti boboci nu s-au lăsat dezamăgiţi 
de locaţia în care s-a ţinut balul ci au simţit din plin experienţa la care se aşteptau iniţial. 

Primirea titlului de Miss şi Mister Boboc, cât şi originalitatea şi popularitatea nu îi cataloghează 
pe boboci. Fiecare dintre ei meritau aceste titluri care până la urmă sunt irelevante, lucrul important 
fiind experienţa cu care aceşti boboci au rămas. Pentru mine, toţi au titlul de miss şi mister pentru 
că fiecare dintre ei sunt deosebiţi şi au calităţi diferite… Aceste cuvinte neavând niciun efect în faţă 
lacrimilor de la finalul balului, dar ştiind însă că fiecare boboc ce a participat ştie aceste lucruri, pot să 
mă simt împăcată. 

În încheiere, aş vrea să mulţumesc conducerii şcolii, respectiv doamnei director Adriana Sopon, 
cât şi doamnei profesoare Cristina Mandae pentru faptul că mi-au acordat şansa de a lua parte şi de 
această dată la organizarea acestui frumos eveniment din viata liceului. 
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Balul 
Bobocilor – altfel
Denisa Popescu-clasa a XI-a B
Iasmina Seculi-clasa a XI-a C

În data de 17.11.2015,în Sala Multifuncțională a Colegiului Național ”Ana Aslan”, a avut loc 
spectacolul „Balul Bobocilor-altfel”. Tema spectacolului a fost ”Film și muzică, muzică de film și dans.
La acest spectacol au participat 8 perechi care au dus o adevărată batălie pentru titlurile de: Miss și 
Mister Boboc, Miss și, Mister Popularitate, Miss și Mister Originalitate. Juriul a fost constituit din:doamna 
directoare Adriana Sopon, doamna profesoară Adina Gugonatu, doamna profesoară Sorina Marin, 
domn profesor Gheorghe Jula, Denisa Popescu (președinte CȘE), Iasmina Seculi (vicepreședinte CȘE), 
Michel Dahma, Mădălina Epure, Raluca Buzdugan și Flavius Nechita.

Celor 6 boboci câștigători le-am luat un interviu în care ne-au împărtășit impresiilelor lor despre 
această unică experiență.

Le-am adresat bobocilor următoarele întrebări:
Ce te-a motivat să participi la „Balul Bobocilor-altfel”?
Consideri că această experiență a fost una benefică pentru tine? 
Care crezi că sunt atuurile care te-au ajutat să câștigi acest concurs?
Te-a schimbat cu ceva această experiență? 
Cum ți s-au părut probele? Care consideri că a fost cea mai grea probă?
Răspunsurile din partea acestora:
Eu am fost motivat să particip la balul bobocilor deoarece am știut că voi căpăta experiență,voi 

cunoaște oameni noi și pentru că le-am putut arăta tuturor atuurile mele.
Desigur că această experiență a fost una benefică pentru mine, deoarece m-a făcut să îmi schimb 

viziunea asupra multor lucruri, deoarece am devenit o persoană mai prietenoasă și deoarece pot 
spune că m-am distrat foarte bine în timpul repetițiilor alături de toți cei care s-au implicat în acest bal

Eu consider că firea mai sportivă m-a ajutat foarte mult să câștig acest concurs, dar și expresia 
feței mele care poate intra bine în rolul personajelor.

Această experiență m-a schimbat destul de mult. Deoarece am realizat că e nevoie de foarte mult 
efort pentru a reuși să câștigi un astfel de concurs. Această experiență m-a făcut să acord tot respectul 
meu atât dansatorilor cât și celor care se încumetă să participe la astfel de concursuri.

În opinia mea,probele au fost amuzante, distractive, dar și greuțe. Dar în timp am reușit să mă 
adaptez astfel încât probele mi s-au părut mult mai ușoare decât credeam, desigur acest lucru fiind 
dat repetiției.

Plavoșin Denis-Mister Boboc

Motivul participării la balul bobocilor a fost de a învăța experiențe noi.
Da, deoarece am putut crea noi prieteni, am fost alături de persoane minunate și am învățat 

multe lucruri noi.
Atuurile care m-au ajutat să câștig Miss Boboc au fost: frumusețea, înălțimea, îmbrăcămintea.
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Da,deoarece m-a ajutat să am mai multă încredere în mine.
Probele au fost pe măsură,iar cea mai grea probă mi s-a părut proba surpriză.

(Claudia Nicoleta Pavel-Miss Boboc)
Motivul pentru care am participat a fost să îmi fac prieteni noi și să am o nouă experiență.
Da, a fost deoarece am învățat multe dansuri și am avut parte de noi experiențe.
Am avut o parteneră datorită careia am luat acest titlu și am fost atent la ceea ce mi s-a cerut.
Eu nu consider ca m-am schimbat deși o schimbare a fost aceea de a lega noi prieteni și de 

câteva dansuri care îmi vor prinde bine în viață.
Probele au fost frumoase și amuzante, iar cea mai grea probă, pentru mine, a fost valsul.

Pălcuț Andrei — Mister Popularitate

Motivarea mea a fost de a cunoaște noi persoane și de a îmi face prieteni.
Da,această experiență a fost benefică,deoarece am cunoscut niște prieteni deosebiți și sm 

petrecut momente frumoase alături de ei.
Cred că capacitatea mea de a dansa m-a ajutat să căștig acest titlu.
Nu, nu m-a schimbat această experiență.
Au fost probe interesante și amuzante, dar cea mai grea probă mi s-a părut proba dansului 

pereche, făcută cu partenerul meu.
Oana Miron — Miss Popularitate

Participarea la balul bobocilor m-a ajutat în foarte multe privințe. Principalul motiv pentru care 
am participat la bal este faptul că am trecut prin experiențe noi, care m-au făcut să nu regret că am 
participat.

Evident, pentru că am învățat foarte multe lucruri. Unul dintre ele se remarcă prin faptul că 
niciodată nu trebuie să ne dăm bătuți indiferent de situație, iar pentru a avea rezultate sau pentru a 
obține ceea ce ne dorim, trebuie să dăm tot ce avem mai bun.

Consider că atuurile care m-au făcut să obțin acest premiu sunt influențate de modul în care 
mi-am făcut probele. De exemplu, la proba dansului pe muzică de film, am încercat să fiu cât 
maiamuzant și zăpăcit, ca detectivul. Până la urmă mi-a ieșit cum mi-am dorit și asta s-a văzut la 
decizia finală

Această experiență mi-a schimbat caracterul,bineînțeles, în bine. Cum am spus și mai sus, am 
învățat că nu trebuie să te dai bătut niciodată. Nu pot spune că m-a schimbat total acest eveniment 
deoarece a dura puțin. Însă, m-am schimbat cât am putut de mult, și mă bucur că am făcut asta.

Probele au fost de la mediu spre greu. Cele mai grele mi s-au părut valsul și dansul liber. La vals 
a fost greu deoarece partenera mea a avut o rochie foarte lungă și m-am speriat când mi-a spus că 
s-ar putea să se calce pe rochie. Nu s-a întâmplat asta, și îmi pare foarte bine. La dansul liber a fost 
greu totul. După 4 probe nu ne mai lipsea decât un mix de muzică cu genuri diferite. Sincer să fiu, nu 
m-am așteptat la așa ceva. A decurs bine și a ieșit totul bine. A fost un eveniment pe care nu îl voi uita 
niciodată.

Asîi Alexandru — Mister Originalitate

Mi s-a părut o ocazie unică.
Da, m-a ajutat să am mai multă încredere în mine.
Nu știu,toți participanții meritau să câștige.
Nu.
Probele au fost destul de dificile și au necesitat multe repetiții. Cea mai gre a fost proba de vals.

Diana Tat — Miss Originalitate
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Câștigătorii 
Balului Bobocilor 2015
DE LA EMOȚIILE SPECTACOLULUI,  

LA BUCURIA TRIUMFULUI

Viorel T. Tajkuna, clasa a IX-a C

Am avut bucuria să discut cu Miss și Mister Boboc, Claudia Pavel și Denis Plavoșin, colegii mei din 
clasa a IX-a C:

— Claudia, spune-ne câteva lucruri despre tine.
— Sunt o persona bună la suflet, sunt iubitoare, prietenoasă și îmi place dansul.
— Cât de mult ți-ai dorit să câștigi balul bobocilor și de ce?
— Am visat mereu să câstig, și mi-am dorit mult.
— Cu cât timp te-ai pregatit, înainte de bal?
— Aproximativ 2 luni de zile.
— Cine te-a ajutat cu pregătirile?
— Pentru pregătiri m-a ajutat doamna profesoară Mandae Cristina.
— Cum ți s-au părut adversarii?
— Pe măsura mea, dar câștigarea concursului, ma făcut mai superioară.
— Cum te-ai simnțit când ți-ai auzit numele și ai fost alesă Miss Boboc?
— Foarte fericită, am și plâns de bucurie.
— Din întelese știm că Balul Bobocilor sa desfășurat înainte cu o zi, de ziua ta, consideri, că titlul de 

Miss Boboc ar fi un cadou de ziua ta?
— Da, consider că da.
— Care sunt scopurile tale în viață, ce vrei sa devi în viitor?
— Să devin farmacistă 
Iar acum, să-l ascultăm și pe Dennis Plavoșin 
— Denis, spune-ne câte ceva despre tine.
— Sunt un băiat, căruia îi plac provocările, îmi plac activitățiile petrecute în colectiv, sunt o fire 

ambițioasă, îmi plac concursurile deoarece consider că pot acumula experiențe, domeniile mele 
referate sunt IT-ul, mașinile și sportul.

— Cât de mult ți-ai dorit să câștigi balul bobocilor, și de ce?
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— Mi-am dorit să câștig balul, deoarece, am vrut să le demonstrez tuturor, că sunt în stare de 
multe lucruri.

— Cu cât timp, te-ai pregătit înainte de bal?
— Pe lângă repetițiile care s-au desfășurat după cursuri, m-am pregătit și în timpul liber, dar oricum 

am muncit în plus.
— Cine v-a ajutat cu pregătirile?
— M-a ajutat, Michel Dahma, Ioan Condan, Jurca Andreea, doamna profesoară Cristina Mandae 

etc...
— Cum ți s-au părut adversarii?
— Mi s-au părut foarte bine pregătiți și foarte de treabă.
— Cum te-ai simnțit când ți-ai auzit numele, și ai fost ales Mister Boboc?
— Am simnțit că toate emoțiile au dispărut, m-am simnțit foarte bucuros și sunt fericit că am 

realizat ceva.
— Care sunt scopurile tale în viață, ce visezi să devii în viitor?
— Visez să devin informatician, care în timpul liber să investească în buisness.
Așa a decurs interviul cu câștigătorii, cărora le suntem recunoscători, îi felicităm încă o dată 

pentru tot efortul lor, și le dorim mult succes pe mai departe, și în viață.
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Ultimul an,
ultimul spectacol...
Andreea Popa-clasa a XII-a A

Ultimul an de liceu, ultimul spectacol alături de Trupa de Teatru Aslăneștii...totul sună atât de vag 
și parcă timpul ar alerga, nu cu noi, ci împotriva noastră. 

Îmi aduc aminte foarte bine prima mea zi de liceu, și cu siguranță nu am cum să o uit vreodată. 
Era gălăgie și agitație la intrarea în școală, iar holul principal era plin de elevi. Eu și Sandra ne făceam 
loc prin mulțime, privindu-i pe cei din jur experimentând tot felul de stări: unii erau bucuroși că a 
început noul an școlar, alții erau plictisiți de rutina festivității de început de an, iar noi, cei care ne aflam 
în postura de "boboci" eram foarte nerăbdători să socializăm și să legăm noi prietenii.

Din prima zi în care am pășit ca boboc în Aslan am știut că viața mea se va schimba. Am început 
să mă integrez în noul colectiv și să mă implic în diverse activități extrașcolare

La îndremnul domnei profesoare Cristina Mandae şi din dorința de a evolua în plan personal 
(şi artistic) m-am înscris în Trupa de Teatru ”Aslăneştii”, trupă înființată recent pe atunci, la inițiativa 
colegilor mai mari din clasele a X-a şi a XI-a.

Am trăit momente frumoase alături de colegii mei, ne-am împărtăşit emoțiile, trăirile, gândurile, 
am devenit o familie, un tot unitar. Chiar dacă au existat uneori şi mici neînțelegeri sau certuri, am ştiut 
să depăşim acele momente printr-o cale de mijloc.

Începutul a fost promițător, am debutat în trupă cu roluri secundare, cu replici puține sau uneori 
făceam doar figurație pe scenă, printre personajele principale. În timp, am evoluat, atât eu personal, 
primind şi roluri principale, cât şi noi ca trupă.

Am început să susținem spectacole în cadrul diferitelor parteneriate cu alte şcoli din oraş şi din 
țară, am participat la Festivalul Internațional de Teatru „Copil în Europa” organizat la Timişoara, am 
fost într-un turneu la Roman şi Iaşi, unde am susținut mai multe spectacole, şi am jucat „teatru fără 
frontiere” în parteneriate cu licee din Vršac (Serbia).

Nu-mi vine să cred că şi ultimul meu spectacol alături de „Aslăneştii” s-a ispravit. Paradoxal, la 
acest ultim spectacol pot spune sincer, că nu am avut nicio emoție, deşi îmi pregăteam de o vreme 
acest moment în minte şi-mi închipuiam că voi fii copleşită de emoții. În acel moment nu eram 
capabilă să conştientizez că o dată cu terminarea spectacolului se va încheia şi o etapă importantă 
din viața mea.

Am urcat pe scena şi mi-am interpretat rolul. Abia la sfârşitul spectacolului, când publicul a 
început să aplaude, am realizat că s-a terminat. În acel moment, un val de emoții parcă îmi învăluia 
întreaga ființa, emoțiile ultimului meu spectacol.

Multe ar mai fii de spus despre experiența actoricească, pe care am dobândit-o în liceu, şi nu 
numai, dar o să închei prin a transmite următoarelor generații, că este foarte important să facă ceea 
ce doresc, din plăcere, din pasiune şi cu devotament, nu doar de „gura lumii” sau „pentru că dă bine”.
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Funcţiile
emisferelor cerebrale
Prof. Ileana Dolinschi

Emisferele cerebrale reprezintă porţiunea cea mai extinsă din encefal, deţine funcţiile cele mai 
complexe, fiind sediul activității nervoase superioare.

Puţini cunosc faptul că cele două emisfere cerebrale sunt inegale, fenomen denumit dominanţă 
cerebrală: una dintre emisfere deţine rolul dominant deoarece centrii motori din aceasta controlează 
jumătatea opusă a corpului care este folosită predominant şi cu o dexteritate mai bună. La dreptaci 
(peste 90% din populaţie), emisfera stângă controlează mişcările jumătăţii drepte a corpului şi invers. 
S-a constatat că lipsa dominanţei corticale duce la fenomene de bâlbâială şi la tulburări de coordonare 
motorie.

Interesant este că cele două emisfere deţin funcţii specifice fiecăreia, chiar dacă ele se află 
într-o amplă conexiune. Emisfera stângă prezintă funcţii predominant cognitive (legate de procesele 
cunoaşterii): 

• Vorbitul;
• Scrisul;
• Cititul;
• Raţionamentele;
• Logica;
• Memoria;
• Analiza;
• Calcul;
• Procesează informaţia la scară mică, se orientează pe detalii;
• Procese intelectuale convergente.

Emisfera dreaptă deţine funcţii predominant intuitive:
• Imaginaţia;
• Creativitatea;
• Empatia;
• Sinteza;
• Intuiţia;
• Inventivitatea;
• Organizarea spaţială a percepţiilor şi mişcărilor;
• Simţul artistic manifestat în pictură, muzică, dans...
• Aptitudinile sportive;
• Procesează informaţia la scară mare, se orientează pe ansamblu;
• Procese intelectuale divergente.
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Capacitatea creierului uman de a funcţiona holistic, intuiţiile emisferei drepte şi raţionamentele 
emisferei stângi au făcut posibile descoperirile epocale şi inovaţiile din toate domeniile. 

Chiar dacă o perioadă lungă de timp s-a pus accentul pe capacităţile pragmatice (şi relativ 
uşor de măsurat) ale emisferei drepte, calităţile emisferei drepte au început să fie tot mai „căutate”- 
constatându-se că ne ajută să fim mai creativi, să sondăm profunzimi, să căutăm sensuri, să „simţim 
răspunsurile”. S-a observat că emisfera dreaptă 
absoarbe repede informaţia într-un plan larg, 
în timp ce emisfera stângă are nevoie de timp 
pentru a procesa detaliile.

Funcțiile celor două emisfere se 
completează, ele fiind conectate în 
profunzime prin formațiuni de substanță albă, 
stabilind astfel ample legături fiziologice.

Unul dintre cele mai răspândite mituri 
despre creierul uman este acela că oamenii 
folosesc doar o proporţie de 5%-10% din 
capacitățile cerebrale. Totuși, 20% din energia 
corpului este consumată de creier, cercetătorii 
au explicat ideea că selecția naturală ar fi dus 
la dispariția ființelor care consumă ineficient 
energie pentru a hrăni țesuturi inactive.

Datorită progresului științei, imaginile 
RMN (rezonanță magnetică) performante, au 
relevat faptul că oamenii folosesc mai mult de 
10% din creier, chiar și atunci când fac gesturi 
simple. Imagistica cerebrală a demonstrat că 
oamenii activează toate zonele creierului, pe 
parcursul a 24 ore.

Specialiștii au concluzionat că afirmația mai apropiată de adevăr ar fi faptul că înțelegem doar 
10% din modul de funționare a creierului nostru.

Bibliografie:
www.descopera.ro
www.floarea-vietii.ro – Emisferele cerebrale ale creierului uman;
www.timetv.ro – (sursa imaginii)
www.pinterest.com 
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Programul 
de dezvoltare personală
YOUTHMAX-YOUTHLEADERSHIP

Psihoterapeut Liliana Dan

"Viziunile tale vor deveni clare doar atunci când te vei uita în inima ta. 
Cine privește în afara lui, viseaza. Cine privește în inima sa, se trezește!"

Cât de bine le spune Carl Jung, nu-i așa?
Toată viașa mea am fost fascinată de oameni, de felul în care acționează, reacționează și se 

comportă atunci când se află în societate, în familie, atunci când sunt triști, sau când sunt fericiți. 
Era ca un dans și eram din ce în ce mai curioasă să înteleg cum fiecare dintre ei își creeaza propria 
coregrafie. 

De profesie medic și formată ca și psihoterapeut integrativ, am avut și am în continuare 
posibilitatea de a privi omul și nevoile lui din perspective diferite, credința că avem tot ceea ce ne 
trebuie pentru a reuși fiindu-mi întărită cu fiecare acțiune și interacțiune pe care o am cu clienții, 
indiferent de postura în care mă aflu - trainer, coach sau terapeut.

Mark Twain spunea: „Cele mai importante zile din viața ta sunt ziua în care te-ai născut și ziua în 
care ai descoperit DE CE!”

Nu m-am trezit peste noapte că vreau să fiu psihoterapeut, trainer sau speaker motivațional. Este 
vorba despre multă muncă, lupte interioare, lacrimi și căutări. Și asta până când am știut să definesc 
ce înseamnă SUCCESUL pentru mine și am ÎNDRĂZNIT SĂ VISEZ! Avem tendința să căutăm succesul 
în afara noastră, când de fapt se află în interiorul nostru, iar succesul nu se întâmplă pur și simplu, el se 
învață la modul intenționat.

Și am mai învățat ceva esențial: să iubesc necondiționat!
Iubire am simțit și alături de cei aproximativ 90 de elevi ai Colegiului Național „Ana Aslan”, 

unde, pe o perioada de 7 săptămâni, am susținut un program pentru dezvoltare personală numit 
YouthMAX- Youth Leadership, în calitate de Coach, Trainer & Speaker John Maxwell Team, Certificat și 
Independent. 

Dacă vă închipuiți că este ușor să lucrați cu adolescenții, mai gândiți-vă o dată. Copiii sunt niște critici 
nemiloși, iar dacă vreodată vreți să știți dacă ați făcut o treabă bună, prezentați-vă munca în fața lor. 

A fost o experiență unică în care am oferit și am primit valoare, viziune, încredere, susținere, 
întelegere, am conștientizat unde suntem și ne-am deschis noi orizonturi, am ieșit din zona de confort 
și ne-am ridicat pragul limitativ. 

O spun cu toată responsabilitatea că acum suntem cu toții mai puternici! 
Amintiți-vă să zâmbiți în fiecare zi!
Pentru a vă bucura de cât mai multe imagini și impresii legate de program, accesați www.centru-

psihoterapie-timisoara.ro
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CrĂciunul
sărbătoarea noastră 
preferată
Simona Copce, clasa a X-a A
Alexandra Mazureac, clasa a X-a A

Pentru mulți dintre noi, cea mai frumoasă perioadă a anului este 
cea a Crăciunului. Această sărbătoare are o însemnatate aparte pentru 
fiecare dintre noi deoarece fie ne amintește de copilarie, fie de un 
Crăciun petrecut la bunici. 

Ce ne place cel mai mult la sărbătoarea Craciunului este faptul că 
acesta se petrece în familie, lăsând în urmă momente de neuitat de 
care ne vom aminti cu drag peste ani.

Mulți copii îl pun la loc de cinste pe Moș Crăciun, bradul, luminițele și cadourile, dar nu cumva 
lipsește Iisus? Crăciunul nu e o sărbătoare oarecare, e Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos.

Câți dintre voi vă aduceți aminte de serile de Ajun, petrecute colindând și vestind Nașterea 
Domnului sau de mirosul de brad, de mirosul îmbietor al cozonacului făcut cu multă dragoste de 
bunica, de mâncărurile tradiționale specifice acestei sărbători, de bucuria adunării întregii familii, de 
covrigii, merele sau nucile primite de la oamenii pe care îi colindați? Cine își amintește de farmecul 
dimineții de Crăciun, de cadourile primite sub brad, neîtiind cum a intrat Moș Crăciun în casă fără să îl 
auzim?

Ei bine, dacă vă amintiți de toate acestea, înseamnă că ați avut parte de sărbători pe cinste.
Ce amintiri frumoase, nu-i așa? Cu cat drag și iubire ne spuneau părinții și bunicii povestea venirii 

pe lume a lui Iisus Hristos și cât de fascinați și uimiți eram! Pe scurt, Crăciunul înseamnă familie, iubire, 
pace, bunătate, generozitate și renaștere sufletească 
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Instrumentul 
”IF” interdisciplinar
Prof. Angelica Sârbu

În derularea procesului de integrare a tehnologiei IT la pregătirea 
orelor de curs pentru diferite discipline vreau să reliefez instrumentul 
”IF” pus la dispoziție de programele sub Windows ce poate fi folosit 
în rezolvarea unor probleme diverse. ”IF” este o funcție de testare a 
diferitelor situații specifice și intră în categoria funcțiilor logice. Ea returnează o valoare dacă o condiție 
este adevărată și o altă valoare dacă este falsă.

Sintaxa: IF(test_logic, valoare_dacă_adevărat, [valoare_dacă_fals])
Funcția ”IF” poate fi folosită cu succes la diferite materii, funcție de tipul lecției și conținuturile care 

se pretează a fi testate și evaluate cu ajutorul funcției IF. Astfel voi da câteva exemple de situații în 
care conținuturile pot fi organizate în tabele și pot testa diferite situații pentru o înțelegere mai bună a 
acestora. 

La matematică, spre exemplu putem enunța problema: ”Dacă într-un tabel sunt trecute mai multe 
valori reprezentând lungimile laturilor unui triunghi. În coloana Tip triunghi veţi verifica dacă este isoscel 
sau echilateral. Deoarece avem de făcut un test al relațiilor dintre laturi vom folosi funcţia IF. Discuţia 
începe cu formularea condiţiei care trebuie îndeplinită de laturile unui triunghi pentru a fi echilateral. 
Dacă nu este echilateral testăm condiţia pentru isoscel. În final, dacă nu este nici unul din cele 2 cazuri 
de mai sus, triunghiul este oarecare.”

=IF(AND(A2=B2,B2=C2),”echilateral”,IF(OR(A2=B2,A2=C2,B2=C2),”isoscel”;”oarecare”))
Primul IF testează echilateralul (toate laturile egale între ele): AND(A2=2, B2=C2). Dacă laturile 

sunt egale între ele atunci va tipări mesajul ”echilateral” altfel deschidem din nou funcţia IF pentru a 
continua discuţia la isoscel.

Condiţia va „suna” astfel: Dacă A2=B2 sau A2=C2 sau C2=B2 atunci avem isoscel altfel 
avem oarecare.

Formula de calcul completă va avea forma:
La chimie se poate enunța problema: Dacă n reprezintă numărul de moli de Carbon și m numărul 

de moli de Hidrogen vom verifica pentru fiecare substanță formula molară și categoria din care face 
parte hidrocarbura: ALCANI, ALCHENE, ALCHINE

If (A2=2*A1+2;”Alcan CnH2n+2”; if(A2=2*A1;”Cicloalcan sau Alchenă CnH2n”; if(A2=2*A1-
2;”Alchină”; …….;”nu convine”)

La biologie se poate enunța următoarea problemă: Într-un tabel pe o coloană avem valori care 
reprezintă greutatea unor persoane. Se calculează volumul sângelui 7% din greutate, plasma 55% din 
volumul sângelui, verificăm dacă valorile măsurate de laboratorul de analize sunt mai mari sau mai 
mici decât cele rezultate din calcule. În funcție de răspuns putem scrie tipul de anomalie: ”volumul 
sângelui scăzut” sau ”volumul sângelui crescut ”

If(A2≥A1;”volum sânge mărit”;”volum sânge scăzut”)
La limba română se caută într-o listă lungă de autori și titluri doar lectura obligatorie a autorului 

Mihail Sadoveanu, dacă îl găsim scriem ”lectură obligatorie”, altfel scriem ”lectură opțională”
If(A2=”Mihail Sadoveanu” ;”lectură obligatorie”; ”lectură opțională”)
Prin exemplele pe care le-am dat (și ele pot continua) am vrut să reliefez importanța unor 

instrumente IT care schimbă dinamica orei și astfel ajungem să aplicăm o metodă activ - participativă 
care va capta atenția elevilor. La sfârșitul orei vom obține un feedback mai bun.
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DESPRE 
IUBIRE ȘI ATÂT
Prof. Lavinia Bloju

Iubirea nu are logică. Pentru că logica ei e superioară oricărei rațiuni.
Vina ei este că există și vinovați suntem toți cei ce iubim.
Ea este ”o nebunie”. Pentru că e capabilă să vadă și să înțeleagă ceea ce alții nu pot sau nu vor.
Ea e lipsită de orgolii pentru că e singura capabilă să privească în ea însăși fără teama dar cu 

admirare.
Ea-și păstrează amintirile cele mai dragi în cele mai prețioase locuri și locurile acestea nu se arată 

lesne vederii.
Însă așa cum există oameni limitați intelectual există și oameni limitați afectiv pentru că ei pot 

dărui până la un punct, după aceea ”obosesc” sau se împiedică în pragul propriului egoism. Și tot ei se 
plâng. Pentru că nu sunt capabili. Astfel inimile le devin sterpe asemenea trotuarelor din marile orașe 
din care răsare uneori câte un copac sau un rotond de flori întreținut ”artificial”.

Oamenii aceștia sunt întâlniți tot mai adesea azi, când nu se mai vorbește nici de dragoste, nici 
de ”interes”, ci apare o ”struțocămilă”, un surogat "dragostea interesată" în care ajungi să-ți ”educi" "să-ți 
orientezi sentimentele în funcție de anumite interese. Asta e mai dramatic.

Cel mai mare miracol în viața omului este iubirea. Pentru că ea vine întotdeauna când te aștepți 
mai puțin. Ea vine de obicei ”prea târziu” sau ”prea repede”, pentru că adevarata iubire în esența ei este 
mereu surprinzătoare.

De aceea uneori un sărut îmblânzește cât o mie de cuvinte; o îmbrățișare spune mai mult decât o 
sută de vorbe, o privire vorbește cum nu o exprimă zeci de declarații. Iubirea arată că și cea mai rănită 
inimă poate fi vindecată dacă-și dorește acest lucru, cei care rămân la stadiul suferinței ori n-au iubit 
real ci doar ideal ori nu au fost iubiți cu adevarat și de acea fac din suferință o medalie a vieții.

Astfel oamenii strigă pentru că au nevoie de afecțiune, nu de explicații. Uneori oamenii tac 
cumplit pentru că vor să pedepsească prin tăcere sau vor să ne pedepsească. Oricum ar fi tăcerea 
doare mai tare ca o palmă și muțenia ei e un zid ce construiește bariere și năruie vise, ce frânge 
destine și mutileaza suflete. Prea puțini sunt oamenii care sunt capabili să comunice firesc și tot acești 
oameni sunt cu adevărat capabili să se iubească firesc adică pur și simplu.

Iubirea o ia mereu de la început pentru că ea este în fapt începutul, izvorul vieții, ea este explicația 
intimă a faptelor și evenimentelor din viața noastră ce nu-și pot găsi o logică sau sens; pentru că ea dă 
sens vieții.
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IMPRESII
DE CĂLĂTORIE: ORȘOVA
Flavius-Gabriel Bulugea, clasa a X-a A

Un grup de liceeni nerăbdători și dornici de cunoaștere, au pornit în zori de zi, spre meleaguri 
mehedințene. Drumul a părut scurt, iar timpul s-a comprimat; asta datorită atmosferei plăcute și 
destinse din autocar. Am oprit. În fața ochilor mei, Dunărea misterioasă, cu undele ei albastre, parcă 
îmi șoptește vechi legende adunate din lungul ei drum spre mare. Pe unul din maluri zăresc frumoasa 
localitate Orșova. M-a impresionat istoria zbuciumată a ei, dar și oamenii de acolo, care au depășit cu 
demnitate vitregiile sorții din timpul ocupației otomane sau austriece. Trecutul tumultos al așezării 
a fost acoperit de apele Dunării, dar noua Orșovă a renăscut mai frumoasă pe terasele Dunării și 
ale Cernei. Dunărea nu înseamnă doar poveste, miraj și frumusețe sălbatică, ci și o realitate practică 
pentru oamenii locului. Pe apa ei se ridică gigantica hidrocentralä PORȚILE DE FIER, cea mai mare 
construcție de acest gen de pe Dunăre. Am fost fascinat de capacitatea uriașă și de puterea acestei 
hidrocentrale, de 1080 MW. Apele acestui important fluviu au menținut de-a lungul timpului prietenia 
dintre sârbii si românii de pe cele două maluri, care se bucură reciproc de beneficiile aduse de el.

Ultima noastră oprire a fost la mânăstirea “Sfânta Ana”, o așezare monahală deosebit de 
frumoasă, menită parcă să protejeze Orșova și împrejurimile ei. În biserica acestui loc sfânt m-am 
recules și mi-am încărcat sufletul cu pacea și liniștea pe care numai în astfel de locuri o poți găsi. Ateii, 
care în urmă cu câteva decenii au transformat-o pe rând în sanatoriu și restaurant, nu au reușit să 
știrbească cu nimic sfințenia acestui loc. După anul 1990, lăcașul a redevenit ceea ce îi fusese menit de 
la începuturi.

În această zi specială am cunoscut o parte de istorie, știință, dar si de credință a neamului meu.
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Liceul
o experienţă minunată
Sandra Vereş, clasa a-XII-a A

Nu pot să cred că sunt în clasa a XII-a! Când au trecut anii de liceu? Parcă ieri am păşit pentru 
prima dată în Aslan cu emoție, sub denumirea de “boboc”, iar acum sunt “veterană”… mai bine zis sunt 
o pasăre care nu e pregătită de zbor.

Am trăit toate sentimentele posibile în aceşti ani de liceu, de la prietenie la dispreţ, de la succes la 
eşec, de la zâmbete la lacrimi. TOATE!

Mă aşteaptă facultatea, dar încă nu ştiu care. Nu e uşor să iei o decizie care îţi va decide restul vieţii.
Bucuraţi-vă de aceşti ani şi trăiţi fiecare clipă, fiecare excursie, fiecare oră de curs. Nu lăsaţi liceul 

să treacă fără peripeţii, fără “chiul”, fără replica “nu am învăţat dar am citit!”. Dacă îţi vei aminti doar 
de câteva ore de scris intens la română, pot să îţi spun că ai fost doar un elev, cu un nume, într-un 
catalog prăfuit.

Declar că în aceşti ani am acumulat mai multe lecţii de viaţă decât formule de mate (şi crede-mă 
ştiu mate). Am trădat, am iubit, am “ocolit adevărul”, am jucat teatru (în afara sccenei), am învăţat să 
îmi ascult şi să îmi respect profesorii indiferent de materia pe care o predau.

Sper ca acum, după ce mi-aţi parcurs scurta declaraţie, să vă treziţi şi să începeţi să simţiţi fiecare 
zi de licean!
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O plimbare
prin Cluj
Denisa Popescu, clasa A XI-a B

În perioada 9-11.10.2015 am avut ocazia să vizitez una dintre capitalele istorice ale Transilvaniei, 
orașul Cluj-Napoca.

Plimbarea prin orașul de pe Someșul Mic mi-am început-o explorând Muzeul Național de Istorie 
al Transilvaniei, unde am văzut două expoziții: una de piese de șah și una, particulară, de medalii 
napoleoniene. Mi-am continuat plimbarea, urmând să fac o oprire în centrul orașului pentru a admira 
clădirea monumentală a Universității ”Babeș-Bolyai” precum și impunătoarea Biserică ”Sf. Mihail și 
Gavril”, datând din secoul al XIII-lea, străjuită de grupul statuar al lui Matei Corvin și căpeteniile sale - un 
simbol al Clujului medieval. Restul zilei mi l-am petrecut la Grădina Botanică, un adevărat muzeu, în aer 
liber, al plantelor. Am fost impresionată de varietatea de specii aduse din toată lumea. Serele cu plante 
acvatice și cele cu palmieri au fost preferatele mele deoarece sunt unice în România. Grădina avea un 
sistem de organizare foarte bun, plantele fiind aranjate pe categorii.

În ultima zi, am fost la Salina Turda, un loc minunat de unde nu aș mai fi vrut să plec. Am coborât 
23 de etaje pentru a admira nucleul acestei saline. Un loc unde puteai să te plimbi nestingherit, să 
te plimbi cu bărcuța pe lac, sub multitudinea de lumini, sau, să te joci. Am admirat utilajele cu care 
exploatau strămoșii noștri sarea și dispozitivele cu care aceștia o scoteau la suprafață.

Nu voi uita niciodată arhitectura impresionantă a acestui oraș plin de istorie, și cu fiecare ocazie 
am să mă reîntorc, pentru a descoperi cât mai multe din bogăția acestuia.
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Jurnal 
de excursie: Cluj și Turda
10-12.10.2015

Până în acest moment sunt onorată să spun că am participat 
la aproape toate excursiile susținute de doamna Mandae. Am vizitat 
zeci de monumente, muzee și orașe, am observat o mulțime de 
oameni și am făcut cunoștiță cu o nouă suită de tradiții, care mai 
de care mai extravagante. Cu toate acestea, am rămas uimită de 
frumusețile ascunse a acestui minunat oraș, Clujul. Zeci de străduțe 
întortocheate ne-au plimbat și ne-au dus cu gândul la evenimentele 
istorice petrecute pe acest pământ bătătorit de trecerea anilor. 
Arhitectura bine definită a clădirilor împreună cu impunătoarele 
monumente ce împânzeau orașul, m-au introdus într-o lume 
de basm. Bunătatea emanată de fiecare trecător ne motiva să 
înaintăm pentru a ne potoli setea de cunoaștere. Am rămas uimită 
de mulțimea de statui ce erau ridicate glorios în centrul piațetelor, 
asigurându-se astfel o legătură strânsă cu strămoșii noștri. Și știți 
care este cea mai bună parte? Toată această aventură am trăit-o 
alături de niște oameni minunați pe care îi pot numi fără nici măcar 
o reținere, prieteni.

Oana Bălulescu, clasa a XII-a A

Frumosul peisaj al Clujului, împodobit de clădiri vechi, dar și legăturile de prietenie create în 
această excursie vor rămâne prezente mereu în memoria mea. 

Imaginea momentelor de bucurie și distracție pe care le-am savurat alături de întregul grup, 
plimbările pe timp de zi și noapte în splendidul centru al Clujului îmi vor readuce de fiecare dată 
zâmbetul pe buze.

Bianca Moțiu, clasa a XII-a A
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Invitaţie
la lectură 
IOANIS M.PANAYOTOPOULOS
Prof. Atena Irimescu

I.M Panayotopoulos (Etoliko, 1901-Atena, 1982), una din cele mai importante personalități ale 
literaturii grecești contemporane (poet, prozator, critic literar, eseist) este originar din Etolia (Grecia 
continentală), stabilindu-se ulterior la Atena unde studiază filologia. După absolvirea studiilor, a 
îmbățișat cariera didactică și publicistică, debutând cu lucrări de critică literară privitoare la opera 
predecesortului sau, poetul Kostis Palamas.

Scrie apoi volumele de versuri Cartea Mirandei și Schițe lirice (1923-1924). În activitatea poetului 
se disting trei etape importante: prima, între 1922-1940, când scrie poezii și nuvele; a doua (1940-1950), 
când abordează și specia romanului și apoi impresiile de călătorie (Scarabeul sfânt-Egiptul; Europa, 
etc.), iar cea de-a treia etapă este cea a meditației filosofice (suita de eseuri Tăcerea și cuvântul; 
Obiecții).

Inițial neoromantic (Cartea Mirandei, 1924) și simbolistic (Schițe lirice), a evoluat spre o poezie 
de expresie personală (Ciclul zodiilor, 1950; Fereastra lumii, 1962-capodopera sa poetică). În întreaga 
operă a lui Panayotopoulos sunt concentrate tema iubirii de viață, de patrie și de oameni. Ca poet, 
Panayotopulos se încadrează în generația poeților Kostas Karyotakis, Kleon Paraschos, Maria Poliduri, 
puternic influențați de simbolismul francez.

”Femeie cu trup de arc întins, încă te-aștept
Lângă vasul de albastru cu întristare roze,
Măcar că noaptea aproape a trecut”. (Asfințit-a luna)

”Mi te-nchipui simplu: într-un balcon
Întoarsă spre o dalbă roză sau pe-un vapor
Învăpăiată de flăcările amurgului” (Fantezie)
”Sufletul meu l-am frânt și l-am făcut un arbore-n pustiu, un arbore-al pustiului.
Un arbore uitat de codrii toți”. (Dacă inima-mi ar fi putut să cânte).
”Avea mâinile goale, la fel și picioarele.
Și ca și Eros gol, pășea prin tufișul cu soc înflorit.
”Memento mori”, m-am gândit atunci.
Dar ochii ei luceau ca flăcările-n vatră.
Ca flăcările iarna și ca ploaia ce umblă pe câmpii și înnoptează-n văi.
Aș fi vrut în ochii ei s-adorm și primăvara s-aștept verdele mușchi ivindu-se pe stânci”.(Avea 

mâinile goale …)
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CrâmpeiE 
de istorie 
Memorialul Revoluţiei din 1989-Timișoara

În film, m-a impresionat curajul primului tânăr care s-a urcat pe tramvai şi a strigat: ”Jos 
Ceauşescu!”, dând startul şi celorlalţi. La început le era frică să strige. Au ridicat 42 de cadavre pentru 
a le şterge urma. Până în data de 22 decembrie s-au înregistrat 100 de morţi, iar după 22 decembrie, 
s-au înregistrat 900 de morţi.

Ştefania-Raluca Florea, clasa a XII a D

În opinia mea vizita la Memorialul Revoluţiei a fost una interesantă şi educativă.
În primul rând m-a impresionat filmul despre Revoluţia din 1989, deoarece mi s-a explicat în 

detaliu cum a pornit totul, adică pe data de 15 decembrie când comunişti doreau să-l evacueze pe 
pastorul Laszlo Tokes şi aşa de la un pretext banal, oamenii care au ieşit să-l susţină pe pastor în Piaţa 
Maria din Timişoara au ajuns să strige ,,Jos Ceauşescu!’’.

Cristian Bârliba, clasa a XII a D
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Consider că vizita la Memorialul Revoluţiei a afost o oportunitate de a învăţa, a afla, de fapt, 
întreaga poveste a Revoluţiei din 1989.

Am fost fost foarte impresionată de filmul vizionat, de modul în care au fost prezentate 
evenimentele, de curajul şi unitatea oamenilor care au ieşit pe străzi cu un singur gând, ceea ce îi lega: 
,,LIBERTATE!’’

De asemenea, mi-a plăcut în mod deosebit sala steagurilor.
Raluca Cozma, clasa a XII a D

Pe mine m-a impresionat cel mai mult zidul Berlinului, deoarece este foarte important pentru 
noi să avem o bucată din Revoluţia Germaniei chiar aici in Timişoara, unde a început Revoluţia în 
România.

Luis Tabac,Clasa a XII a D

Recomand Memorialul Revoluţiei tuturor oamenilor dornici de a afla ce s-a întâmplat la Revoluţia 
de la Timişoara. 

Anita Iacoban, clasa a XII a D


