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(NR.) 10
PENTRU “ASLANA(R)VISTA”
Prof. Cristina Mandae

La 27 aprilie 2014, în Sala Profesorală a Colegiului Naţional “Ana Aslan” Timişoara avea loc, în 
prezenţa întregului corp didactic, lansarea primului număr al revistei şcolii. Un proverb chinezesc 
spune că “orice tradiţie începe cu primul pas”. Iată că, astfel, un proiect de suflet (care “încolţise” cu 
multă vreme înainte) putea deveni realitate!

A mai fost nevoie şi de susţinerea Direcţiunii (la început de drum, şi ea!), de încurajările unor colegi-
profesori, ale unor colegi de redacţie - elevi, care aduceau cu ei prospeţimea şi sufletul tineresc al vârstei 
şi al ideilor lor. Au fost, de asemenea, şi o mare ambiţie, dar şi dorinţa de a reuşi să pui în practică un 
proiect care nu ar fi fost posibil şi sustenabil în alt context decât atunci!

Primul “colectiv de redacţie ”a fost format din: Carina Covaciu, Anita Juchiac, Raoul Savu, Andreea 
Popa, Sandra Vereş - elevi inimoşi şi dornici de implicare. Am considerat un mare succes când, în mai 
2014 (la o lună de la debut) “ASLANA(R)VISTA” participa deja la Concursul Judeţean de Reviste Şcolare, 
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organizat de ISJ Timiş, cu un singur număr (deşi regulamentul cerea două numere consecutive!) şi 
obţinea menţiune!

În anii următori avea să urce pe podium premiul al III-lea (în 2015) şi premiul al II-lea (în 2016)!
“ASLANA(r)VISTA” nu este o compilaţie, un fel de “revistă – magazin” care să conţină un amestec 

de informaţie preluate din alte “surse”.
„ASLANA(r)VISTA” ilustează preocupările elevilor şi profesorilor şcolii, concretizate în activităşi 

diverse : concursuri, olimpiade şcolare, teatru, pagini de debut literar, interviuri, „gânduri de absolvent”, 
“impresii de excursie”, realizări meritorii ale protagoniştilor procesului educaţional din şcoală.

“ASLANA(r)VISTA” poate fi astfel o veritabilă “carte de vizită” a şcolii. Ea lansează “extra muros” (în 
afara zidurilor) toată frenezia şi diversitatea proiectelor, pasiunilor, rezultatelor elevilor şi profesorilor 
din Colegiului Naţional “Ana Aslan”. Ea este un adevărat vector de imagine, imaginea unei şcoli de 
elită, tot mai bine cotată în peisajul educaţional timişorean.

Cele 9 numere ale revistei au adunat în ele interviuri cu profesori (director prof. Adriana Sopon, 
director adjunct dr. Tania Imbri, direcor adjunct dr. Cosmina Chihai, prof. Carmen Stroescu, prof. 
Nicolaie Seimeanu, prof. Gheorghe Jula, prof. Sanda Groza, prof. Loredana Bozeşan, prof. Norin 
Ardelean, prof.Ladislau Domolki), pagini dedicate “Aslăneştilor” (de la “membrii fondatori”, la “actorii” 
momentului! ), concursurilor, festivalelor, proiectelor educaţionale, excursiilor, literaturii, istoriei, 
serbărilor şi galelor, loisir-ului. Nu e o simplă “foaie pentru minte, inimă şi literatură” (ca pe vremea lui 
George Bariţiu), ci o revistă (cu) minte şi suflet mare cât tot Colegiul Naţional “Ana Aslan”!

Întâlnirea cu Editura “COSMOPOLITAN ART” din Timişoara şi cu d-ra Cipriana Laslău a fost 
benefică pentru prezentarea grafică de excepţie, eleganţa şi sobrietatea publicaţiei.

Personal, îmi doresc să redactez un “editorial” şi la nr. 50 al “ASLANA(r)VISTA”. Abia atunci voi 
putea considera acest demers drept una dintre cele mai mari realizări ale carierei mele didactice!

P.S. Mulţumiri tuturor celor care au publicat şi au contribuit la succesul revistei de-a lungul celor 
3 ani de existenţă. Cred că fără aportul şi seriozitatea unor redactori precum Denisa Popescu (clasa a 
XII-a B), Iasmina Seculi (clasa a XII-a C), Graţian Goloşie (clasa a X-a B) şi Andrea Kasznel (clasa a X-a C), 
“ASLANA(R)VISTA” ar fi rămas o “operă neterminată”.

Şi, nu în ultimul rând, adresăm mulţumiri cititorilor noştri — celor fideli, dar şi celor ocazionali — 
care, sperăm, găsesc în paginile revistei crâmpeie din universul lor cotidian şi care, peste ani, vor simţi 
parfumul nostalgic al vremurilor de altădată.

“ASLANA(r)VISTA” va merge mai departe!
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Zi aniversară
Prof. Norin Ardelean

O zi aniversară, așternută-n dimineață,
Contor a tot ce a fost a ta viață.
Cu o nouă întrebare măreață:
„Ce-ți va mai da soarta-n zare,
Bucurie sau încercare?”
Cu toți prietenii aproape, cu sănătate, 
Cu familia-n pace, dragoste și prosperitate,
Întrebarea nu mai are legitimitate.
De viața lungă să ai parte!
Contorul ducă-se în... cifre înaintate...
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INTERVIU 
Director Adriana Sopon
Denisa Popescu, Clasa a XII- a B

”Am proiecte, idei, dorințe... Sunt sigură că vor deveni 
realitate!”

Ați devenit director al Colegiului Național ”Ana Aslan” Ti-
mișoara în anul 2013. Ce v-ați propus atunci pentru dezvol-
tarea instituției?

Ca întotdeauna, la început de drum fiecare manager își 
stabilește obiectivele pe care dorește să le realizeze pe parcursul 
mandatului. Evident, am făcut și eu acest lucru și, spre satisfacția 
mea, am reușit ca împreună cu echipa managerială și cu 
colegii mei să realizez aprope tot din ceea ce mi-am propus. Voi 
enumera doar câteva realizări din domeniul resurselor materiale, 
respectiv, reabilitarea sălii de sport, dotarea celor 16 săli de curs 
cu videoproiectoare și mobilier nou, montarea unui sistem de 
supraveghere video în incinta școlii și în exteriorul acesteia și multe, 
multe altele... Dar, realizarea cea mai importantă este legată de 
faptul că am reușit ca, în ultimii ani să creștem noi, dascălii acestei 
școli, împreună cu elevii, calitatea actului educațional. Acest lucru 
se reflectă în rezultatele tot mai bune obținute la olimpiadele și 
concursurile școlare și, nu în ultimul rând în promovabilitatea la 
examenul de bacalaureat, care a ajuns la 98,30% în anul 2015.

Cât din ceea ce ați intenționat să realizați s-a materializat până acum?

Cu lipsă de modestie, trebuie să vă spun că aproape tot ce mi-am propus am și realizat, mai greu 
sau mai ușor, dar important este rezultatul final.

Care au fost cele mai grele probleme cu care v-ați confruntat la început de mandat?

Cel mai greu a fost să-i determin, să-i constrîng, să-i oblig pe elevi să nu mai fumeze în toaletele 
școlii. Greu... dar, după cum vedeți, nu imposibil!

Cum au fost ele rezolvate?

Prin responsabilizarea fiecărei persoane în parte. Trăim în societate, printre oameni deci, trebuie 
să ne respectăm unii pe alții dacă dorim ca la rândul nostru să fim respectați. Și astăzi, încerc să le arăt 
elevilor că noi toți avem atât drepturi cât și obligații, aspect al vieții pe care îl vor conștientiza mult mai 
bine după terminarea liceului, eventual al facultății, când vor ateriza în „jungla” urbană.

Care ar fi ”punctele tari” ale instituției pe care o conduceți?

Sunt multe puncte tari (din nou sunt modestă...): cel mai tare punct tare este faptul că în Colegiul 
Național „Ana Aslan” sunt dascăli de excepție, care vă pun la dispoziție priceperea, cunoștințele și 
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timpul lor pentru a vă ajuta să deveniți oameni responsabili, cu personalitate și pregătiți să faceți față 
vicisitudinilor vieții dar și pregătiți să savurați frumusețea vieții. Sper ca munca lor să fie răsplătită pe 
măsura strădaniei lor. 

Dar ”punctele slabe”?

Da, sunt și puncte slabe, și aici mă refer la cel mai slab punct slab și anume la faptul că 
laboaratoarele de fizică și chimie sunt utilizate în prezent ca săli de clasă, deși cele două discipline sunt 
prin excelență, discipline practice.

Cum considerați că s-a schimbat ”imaginea” Colegiului Național ”Ana Aslan” în ultimii 4 ani?

Eu cred că „imaginea” școlii noastre s-a schimbat în bine, în ultimii ani, dar, cred că ar fi mai util să 
adresați această întrebare beneficiarilor educației și mediului social. Ar fi mult mai elocvent răspunsul 
lor, în această privință.

Cum credeți că vă privesc elevii, ca profesor și ca director?

Răspunsul la această întrebare depinde foarte mult de sistemul de referință, depinde la ce ne 
raportăm... Când mă cheamă agentul de pază la poartă și-mi spune că elevii din clasele X și Y vor să 
plece la 12.10.... iar eu îi trimit la oră, volens - nolens, elevii mă privesc într-un anume fel, iar când îi felicit 
pentru rezultatele obținute sau îi laud pentru aportul pe care și l-au adus la creșterea prestigiului școlii, 
ei mă privesc într-un alt fel. Așadar, depinde de situație și context!
Ce v-a determinat să alegeți o carieră didactică? Cine v-a influențat?

Am fost foarte hotărâtă, încă din clasa a VII-a, să devin profesor de chimie! Mi-am ales singură 
meseria de dascăl și nu regret nici o secundă! E minunat să trăiești zi de zi printre adolescenți, te 
încarcă cu energie pozitivă, cu optimism și cu bucuria de a trăi!
Sunt importante ”modelele” în definirea personalității noastre sau trebuie să ”fim noi 
înșine”?

Am convingerea că fiecare om, are cel puțin un model, fie din familie sau școală, fie din mediul 
social. Faptul că avem un model nu ne împiedică să ne dezvoltăm ca oameni de valoare, să “fim noi 
înșine”, să ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă viața!
Ce hobby- uri aveți?

Lectura, cultivarea și întreținerea florilor, muzica....
Câte ore vă petreceți la școală zilnic?

Buna întrebare! În medie, 8 – 9 ore pe zi!!! 
Ce proiecte aveți pentru următorii ani?

Am proiecte, idei, dorințe.....multe. Sunt sigură că, împreună cu echipa mea, vor deveni realitate!!! 
Cum v-ați descrie în 3 cuvinte? 

Perseverentă, responsabilă, punctuală!
Ce părere aveți despre ASLANARVISTA?

Revista școlii ASLANARVISTA, reprezintă una din cele mai frumoase realizări din ultimii ani! Și, 
încet, încet a ajuns la numărul 10 datorită, în primul rând colegei mele prof. Cristina Mandae care 
este sufletul tuturor activităților artistice și culturale care s-au desfășurat în școală și care vor avea loc 
și pe mai departe și nu în ultimul rând colectivului de redacție, dascălilor și elevilor care au dorit să 
împărtășească experiența lor de viață, realizările și proiectele de viitor pe care le au.

Vă mulțumim că ne încurajați...
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Merg înainte,
cu speranță!
DIRECTOR ADJUNCT COSMINA CHIHAI
Denisa Popescu, Clasa a XII- a B

La ce carieră ați visat în copilărie?

Visul constant al copilăriei mele a fost să devin medic. Și pentru 
asta, am parcurs în mod firesc diverse etape, pe măsură ce creșteam: 
copilăria, cu jocurile ei pline de candoare, în care se întrezăreau 
crâmpeie din visele carierei viitoare; visul a rămas, așa că mai târziu, 
la liceu și apoi la facultate, am învățat mult despre minunata taină a 
vindecării. 

Peste ani, mi s-a oferit șansa de a deveni dascăl și am îmbrățișat-o 
fără ezitare. Iar azi, după atâția ani, mă bucur de îngemănarea perfectă 
a acestor două nobile profesii. 

Cum ați descrie viața de elev de atunci și de acum?

Atât de diferite, în același timp atât de asemănătoare! În fiecare 
culoar al timpului, trăirile umane — implicit ale elevilor — oscilează 
spre găsirea unui echilibru, între libertăți și restricții, facilități și piedici, 
nonconformism și reguli, realitate și vis. 

Da, pot face și diferențe între atunci și acum, în ceea ce privește mijloacele și tehnologia pe care le 
aveam-avem la îndemână. Pot spune că în trecut copiii se jucau mai mult în aer liber, citeau mai multe 
cărți tipărite, comunicau în mod direct unul cu celălalt. Pot spune că acum, tehnologia îi ajută pe elevi 
să depășească barierele cunoașterii, să creeze conexiuni complexe, să comunice mai rapid, uneori în 
detrimentul relaționării interpersonale. 

Provocarea de atunci era să ne depășim propriile limite. Azi, avem o provocare în plus și anume 
să ne stabilim limitele, distilând utilul și realul din infinitul de informații care ne înconjoară.

În adolescență, ați avut un model pe care l-ați urmat?

Ca orice adolescent, am avut nevoie de un model, chiar dacă nu eram gata să recunosc acest 
lucru. Nu pot afirma cu certitudine că am avut un model anume, unul singur. Dar știu că am luat de 
la adulții din viața mea de atunci, câte o parte care mi se potrivea. La bunicii mei am găsit modestia 
și simplitatea; la mama mea – devotamentul și iubirea necondiționată; la tatăl meu – pasiunea pentru 
lectură și credința că viața trebuie trăită cu umor; la diriginta mea din liceu – determinarea și arta de 
a cerne realitatea prin sita fină a raționalului; de la un profesor din primul an de facultate – adevărul 
paradoxal că noi suntem cei care ne impunem propriile bariere, pe care încercăm apoi să le depășim. 
Îi amintesc cu plăcere pe toți acești oameni minunați și, pentru tot sprijinul lor, le mulțumesc mereu.
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Ce liceu ați absolvit?

Am absolvit Liceul Sanitar din Arad. Chiar și acum, după atâția ani, privesc în urmă cu mândrie și 
recunoștință, pentru că acolo am găsit comori neprețuite, pe care atunci – poate chiar fără să știu – le 
căutam: pedagogi desăvârșiți, modele de urmat, surse nesecate de cunoaștere, primii pași spre cariera 
profesională, minunate prietenii, care există și azi, supraviețuind peste decenii. 

Dacă ați putea schimba ceva în viața dumneavoastră,ați schimba ceva?

Mergând pe undele tumultuoase ale amintirilor, inevitabil aș putea găsi unele momente-lucruri-
atitudini pe care poate mi-aș dori să le fi trăit-făcut altfel. Dar mai cred că orice stop-cadru al ființei 
noastre se compune din toate trăirile anterioare, așa cum au fost ele și cum le-am gândit – sau nu – 
atunci. Citeam undeva că memoria este un râu care curge întotdeauna înapoi. Cu încântare spun însă 
că speranța este un râu care curge întotdeauna înainte. Așa că merg înainte, cu speranță.

Ce hobby-uri aveți?

Am mai multe pasiuni, pe care le fac cu plăcere în clipele – prea puține - de relaxare. Îmi aleg 
hobby-ul în funcție de ”setea” de moment. 

Când mi-e sete de liniște și de hoinăreală printr-un alt univers – citesc o carte;
Când visez la frumos și renaștere – plantez și îngrijesc flori;
Când îmi doresc armonie – ascult muzică;
Când am nevoie de aduceri-aminte – mă întâlnesc cu prieteni dragi.

Ce domeniu al medicinei v-a atras?

Pediatria a fost și rămâne domeniul medical cel mai atractiv pentru mine. În anii în care am lucrat 
ca medic cu copiii, m-am convins că în relația medic-pacient copil, există un transfer parcă ireal de 
energie, de emoții, speranțe și satisfacții. Nu cred că există împlinire mai mare decât să ajuți un copil. 
Aceleași sentimente le-am trăit și le trăiesc și acum, ca și profesor. Îmi place mult ce spunea cineva 
odată: ”copiii se nasc cu aripi, profesorii îi învață să zboare”, dar rezonez și mai mult cu vorbele lui 
Frank A. Clark: ”orice adult are nevoie de un copil pe care să-l învețe; este modul în care adulții învață.”

Ce activitate vă relaxează?

Mă relaxează orice activitate pe care o fac cu plăcere: orele la clasă, atât de pline de satisfacții, 
clipele unice petrecute cu prietenii și familia, vizionarea unei piese de teatru, o muzică bună, o carte 
din autorul preferat.

De câți ani predați la Colegiul Național „Ana Aslan”?

Sunt 17 ani de când predau specialități medicale în această școală de prestigiu. Sunt mândră și 
recunoscătoare pentru asta și sper că vor fi mulți ani, de acum înainte.
Ce v-a determinat să candidați pe postul de director adjunct?

Încrederea colegilor, experiența managerială, nevoia de perfecționare, speranța și dorința de a 
avea o contribuție la bunul renume pe care școala noastră îl are. 

Ce planuri aveți pentru anii care vor urma?

Mă văd în continuare în același rol minunat de dascăl, într-un perpetuu progres pe plan 
profesional și personal. Am o seamă de ținte pe care doresc și sper să le ating, cu ajutorul de 
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netăgăduit al tuturor colaboratorilor mei, având astfel cu toții un aport la consolidarea acestui 
important edificiu de educație, în care cu dăruire ne desfășurăm activitatea. 

Ce sfaturi le dați elevilor care vor să urmeze o carieră medicală?

Le spun elevilor despre calitățile necesare pentru a urma o carieră medicală: pregătire 
profesională excelentă, multă compasiune, dăruire și devotament, respect, știința și răbdarea de a-ți 
asculta aproapele trecând peste judecăți și prejudecăți. Pentru a fi un bun profesionist, nu se admit 
jumătăți de măsură. Sunt necesare muncă enormă și studiu continuu, dar satisfacția de a salva vieți 
este nemăsurată.

Cum credeți că vă văd elevii, ca profesor?

Mă întreb adesea cum mă percep elevii, e un aspect care mă preocupă. Din discuțiile din timpul 
orelor și nu numai, constat că avem o interacțiune bidirecțională, în care dialogăm, problematizăm, ne 
cerem părerea unii altora. Am speranța că elevii văd în mine ceea ce îmi doresc să fiu pentru ei – un 
partener, un îndrumător, un sprijin pentru definirea carierei și poate chiar un model cu limite flexibile, 
pentru că, știm cu toții, întotdeauna e loc de mai bine.

Cum v-ați descrie în 3 cuvinte? 

Dialog, pasiune, perseverență....
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Consiliul
Școlar al Elevilor
 PROIECTE ȘI REALIZĂRI 
Sergiu Sîrca, clasa a XI-a A

Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor al Colegiului Național ”Ana Aslan” Timișoara a fost foarte 
variată, de la programe de ajutorare a unor școli, la concursuri școlare, sau chiar excursii.

Concursurile școlare
Concursurile la care au participat membrii ai Consiliului Școlar al Elevilor, fie ca membri ai juriului, 

fie ca moderatori, au fost cele în cadrul cărora au avut parte de diferite experințe și acumulare de 
noi informații. Concursurile având teme referitoare la anumite momente istorice ale țării noastre ca 
”Unirea Principatelor” sau concursul pe tema ”Istorie, Film și Gastronomie”, au jucat un rol important în 
dezvoltarea noastră personală și mai ales în dezvoltarea culturii generale a elevilor participanți. 

Proiecte școlare
S-au remarcat proiectele inițiate și coordonate de profesori ai unității noastre școlare, de doamnele 

profesoare: Mandae Cristina, Gugonatu Adina, Irimescu Atena sau Bloju Lavina, au avut un impact 
mare asupra elevilor Colegiului Național ”Ana Aslan” Timișoara. Unul din proiectele dragi ale școlii 
noastre, a avut ca obiectiv sprijinirea școlii Iris prin care dascălii acestei școlii au fost ajutați de elevii 
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noștri în realizarea de diferite activități 
extrașcolare cu elevii școlii Iris.

Un alt proiect deja devenit tradiție 
al Colegiului Național ”Ana Aslan” 
Timișoara a fost stângerea de fonduri 
în cadrul ”Târgului de Crăciun”, bani 
care vor fi folosiți pentru cumpărarea 
de alimente pentru un centru de 
bătrâni din județ.

Au fost desfăşurate și activități de 
împodobire a monumentului ”Evoluție” 
cu ocazia zilei 1 Decembrie, dar și 
proiectul ”Mândru că sunt român” care 
a constat în difuzarea unor melodii 
patriotice cu ocazia Zilei naționale a 
României.

Excursiile școlare
Excursiile care au fost realizate în 

această perioadă vor rămâne mereu 
în amintirile noastre, deoarece au fost un prilej de a ne cunoaște și de a socializa, şi mai ales prilejul 
de a ne cunoaște mai bine cultura și istoria patriei, în care cea mai specială este cea din fiecare an, cu 
tradiție pentru Colegiului Național ”Ana Aslan” Timișoara, excursia de 1 Decembrie la Alba Iulia, unde 
toți participanți au simțit suflul Unirii Mari şi cultul strămoșilor.

Semestrul acesta a fost unul plin de diverse activități și proiecte și sperăm să realizăm mai multe 
activităţi în semetrul ce va veni şi să fim un exemplu pentru generațiile viitoare.
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Public
Speaking — dare for more!
Loredan Bozeșan, clasa a XI-a A

Being able to speak is a vital and natural feature for all the people, 
and this is, indeed, a fact. Well, in the case of the speakers of a foreign language, things are a lot more 
different. Why? Because that language is acquired artificially. We need to process all the structures of 
the foreign language through the filters of our native one. When we speak, we produce language, we 
create situations and some of them are very different from the ones in our native tongue.

We all agree that it is quite complicated to speak in a foreign language, but when we have to do 
that in public, things seem to aggravate drastically. Despite the fact that we can prepare our speech in 
advance, we still have to fight with the nerves and the stress. Then, why bother? Is speaking in public 
important? Well, actually it is very important. There will be plenty of situations in your life when you 
need to speak in front of a group. Either you will have to make presentations of certain projects or 
you will simply need to deliver a speech on a certain topic, good public speaking skills can help you 
advance your career and create opportunities. While good skills can open doors, poor ones can close 
them. You could get a promotion after a very inspired presentation or make a poor impression with 
your boss because you trip over your words and avoid looking people in the eye.

In case you dare to learn how to speak well, please consider the following clues. Plan, whatever 
you have to present, appropriately, and conduct some proper research, if necessary. And then, keep 
on practice – as they say “Practice makes perfect!” Nobody can be a confident speaker without 
practice. These stages are vital for creating a well-shaped speech. The next ones will contribute to 
raising the level of your self-confidence and make you a more proficient speaker. Therefore, engaging 
with the audience could be inspiring and motivating. Find “friends” in the public, look them in the eye 
and talk to them. Body language is also crucial as it transmits all your emotions. Try to use persuasive 
gestures and your mimic should express self-confidence and calm. The attitude that you have puts an 
impact on the public. Try to think positively and cope with the nerves because everybody will see and 
appreciate that.

There are lot of students in our high-school who can speak well in public and they proved so at 
the Public Speaking Competition. They understood that the more they pushed themselves to speak in 
front of others, the better they became, and the more confidence they had. The topic for this year at 
the Public Speaking Competition was: “Peace is not an absence of war”. 

Maria Galdea (XB), who qualified herself in the Regional Heat of the contest, spoke about 
“Humans’ Inner Struggles”:

“Through centuries, humans have shed blood from one another. We are bred for war because it’s 
in our genes. We make weapons of mass destruction, we destroy habits, we have arguments with one 
another, even have our own opinions which turn into arguments.
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Is it in the human nature to fight? Is war a part of us?
In my opinion, war is a big part of the human nature just like competition. Maybe not as much 

war as just debating on who is the best (such as Olympics or who is the best actor or singer and so 
on). These are forms of war that don’t end in death or violence. I believe so because of the fact that 
all humans compete with each other in one way or another. It could not be a war with weapons, but 
a war of ideas and sometimes an inner struggle. I mean, yes, there will always be war in different 
contexts. Whenever there is peace it’s just like a pause before another conflict begins. As if conflicts 
with their violence and aggression were waiting silently to take control over people’s lives.”

Nour Arbach (XC) sees peace as ”A Child’s Dream”. She built her whole speech on the Syrian 
refugees and their dramatic situation:

 „I am scared that one day I will look online and see a picture of my daughter and… she is starving 
to death ” Can you believe that a Syrian woman said that? Almost every day thousands of Syrian 
people think about that. Imagine that you have not eaten a piece of bread for 7 days or haven’t even 
drunk clean water. Can you imagine that? I don’t want to imagine that 

I had such big dreams but now I am trapped in this marriage, which for me is like a prison”. Every 
girl has a dream, one that is so cruelly torn apart. More often by her own family, her father, brother 
and, later on, her husband …”

Ana-Maria Itu (IXC) talks about peace and conflicts and the “ability to cope with them”:
“I would also like to talk about the story of Zak Ebrahim for pointing out that peace is a state of 

mind. Zak is the son of a Muslim terrorist. When he was 7 his father started taking him to practise 
becoming like him. Even though he was raised in an extremely conservatory way he started to 
discover that you don’t need to start conflicts just because someone is different than you. Being in 
college he had to make a group project. At the end of the the project he discovered that one of his 
team mates was Jewish, a category of people he was learnt not to tolerate. He decided maintaining 
the good relations between the two of them, despite the education he was given, claiming that that 
project was life changing for him. 

As a matter of fact, conflicts don’t bring joy and everyone can contribute to their own happiness 
by avoiding them because ’’Peace is not the absence of war but the ability to cope with it’’. 
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La Francophonie,
célébréé dans le monde 
entier
Prof. Viviana-Lorina Stoia

Au mois de mars, chaque année, les francophones se préparent pour marquer un événement 
culturel dont l’echo se fait entendre sur cinq continents: la Semaine de la Francophonie. Organisée 
autour du 20 mars, la Journée internationale de la Francophonie, avec le soutien de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (l’OIF), elle réunit plus de 70 peuples francophones, pour célébrer 
leur lien commun, la langue française, en exprimant le désir de cohabiter ensemble, en dépis de leurs 
différences et leurs diversités, partageant ainsi les valeurs de la Francophonie: la fraternité, la paix, la 
solidarité, les droits de l’homme, le droit à l’education.

Le français a un statut privilegié au monde. Grâce à son statut de langue officielle (ou co-officielle) 
et à ses positions stratégiques privilegiées le français reste la deuxième langue du monde au plan de 
l’importance politique, administrative...etc. 

Le géographe Onésime Reclus a « inventé », en 1880, le terme de francophonie, désignant 
l’ensemble des personnes, des groupes de personnes et des institutions qui utilisent quotidiennement 
le français, soit comme langue maternelle: dans quelques départements et territoires français d’outre-
mer, au Cananda dans la région de Quebec, en Europne dans la région wallonne et la majorité de 
Bruxelles en Belgique, en Suisse romande, au Monaco, soit comme langue officielle, langue co-
officielle, langue de culture, langue administrative, langue d’enseignement ou langue choisie, au 
Luxembourg, en Afrique subsaharienne, au Magreb, en Algérie. On y retrouve l’idée que le français 
serait le point commun d’une multitude de peuples différents, adhérant à un idéal culturel et 
linguistique. 

En Roumanie, pays membre de la communauté francophone, un quart de la population a une 
certaine maîtrise du français, mais celui-ci n’a pas de statut officiel. Il y a d’importantes minorités 
francophones qui y habitent et un grand nombre d’élèves qui apprennent le français comme langue 
étrangère à l’école. La Roumanie soutient le pluralisme des langues de travail dans les organisations 
internationales, spécialement à l’Union Européenne et à l’ONU. Dans le contexte de la promotion du 
français, notre pays accorde une attention spéciale à la chaîne TV5 Monde, qui reste un instrument 
privilégié de diffusion de la langue française au niveau international. La Roumanie a marqué la 
célébration de la Francophonie, par une série de manifestations culturelles, artistiques et éducatives, 
organisées tant au plan intérieur qu’à l’étranger, par l’intermédiaire de ses missions diplomatiques. À 
Timişoara, l’Institut français en parteneriat avec ISJ Timiş à organisé des activités pédagogiques sous 
la forme des concurs, adressées aux élèves qui aiment les compétitions sur des thèmes visant la 
langue, la culture, la civilisation française et francophone.
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Autohtoni
și alogeni (români și arabi) la 
Colegiul Național ”Ana Aslan„ 
Timișoara
Martina Waari, clasa a X-a A

Cum este să fii străin in România?

La început , nu este aşa de uşor dar, desigur cu trecerea timpului, m-am adaptat aşa de bine încât 
nu îmi doresc să mă mut de aici.

Almadadheh Dania,Clasa a IX-a C

A fi străin în orice ţară nu este un lucru foarte uşor pentru că mereu te vei simţi diferit , deoarece 
fiecare ţară are obicieiurile şi tradiţiile sale, care necesită timp pentru adaptare.

Kanadil Hend, Clasa a XII- a B
Cum a fost să va adaptaţi cu noua ţară?

M-am adaptat pe parcurs deoarece veneam în fiecare vară în România pentru a petrece timp cu 
tatăl meu. În 2011, ne-am mutat definitiv aici, cunoscând deja stilul de viaţă, m-am adaptat în scurt timp.

Arbach Nour, Clasa a X-a C
La început a fost destul de greu, era o limbă diferită, oameni şi tradiţii diferite. Mi-a luat puţin timp, 

dar m-am adaptat.
Kanadil Hend, Clasa a XII-a B

Cât de ospitalieri sunt românii cu străinii?

Din experiența mea, românii sunt foarte ospitalieri, desigur depinde de la o persoana la alta.
Arbach Nour, Clasa a X-a C

Din punctul meu de vedere, românii sunt foarte primitori si prietenoși.
Weiss Ramia, Clasa a XI-a C

Românii sunt în general ospitalieri,însă depinde de la persoană la persoană.Nu sunt atât 
de deschişi când vine vorba de tradiţia femeilor de a purta hijab, mulţi dintre ei necunoscând 
semnificaţia. De asemenea, românii sunt distanţi faţă de schimbare, neavând curajul de a primi cu 
braţele deschise oameni cu o limbă şi o religie diferită de aceştia.

Ahmad Judy, Clasa a X-a C 

Acest lucru depinde de fiecare român în parte. Unii oameni nu prea s-au obişnuit să ne vadă , iar 
alţi oameni ne respectă ca şi cum am fi români. 

Kanadil Hend, Clasa a XII-a B
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Cum v-aţi integrat la şcoală?

La şcoală m-am integrat foarte uşor. Generala am făcut-o la şcoala arabă din Calea Girocului unde 
am făcut şi limba română şi limba arabă. Acest lucru a fost unul pozitiv deoarece nu am uitat limba 
maternă. Când am venit la Colegiul Naţional “ Ana Aslan “ nu am întâmpinat dificultăţi. Mi-am făcut 
prieteni din prima zi.

Ahmad Judy, Clasa a X-a C

A fost greu la început, dar, cu ajutorul şi încurajările profesorilor, am reuşit să mă adaptez.
Weiss Mohamad, Clasa a X-a A

Şcoala românească este foart bună. Mie îmi place foarte tare deoarece colegii şi profesorii mei 
sunt foarte buni cu mine şi sunt foarte înţelegători şi mă respectă.

Kanadil Hend, Clasa a XII-a B

În primul an când am venit la şcoală, mi-a fost friclă de faptul că nu o să mă pot adapta şi nu o să 
pot să mă înţeleg cu ceilalţi colegi dar acum mă simt excelent !

Kanadil Amir, Clasa a X-a A

Cum vă simţiţi să fiţi departe de casă? 

În România m-am stabilit cu familia mea şi , pentru mine , este acasă, dar Siria este locul unde 
m-am născut şi uneori îmi este dor. 

Arbach Nour, Clasa a X-a C

Chiar dacă aici îmi sunt casa şi familia,de multe ori îmi este dor de locurile din Siria, acolo fiind 
aşezările cu frumusețile lor, oamenii cu sufletul primitor şi toate tradiţiile ce fac din Siria o casă. Acolo 
este tot ceea ce astăzi mă defineşte ca om cu inima bogată.

Ahmad Judy, Clasa a X-a C

Nu este un lucru uşor sa fii departe de casă pentru că noi am lăsat totul acolo. Casă, prieteni dar 
şi familia.

Kanadil Hend, Clasa a XII-a B

A fost dificil să învăţaţi limba română?

Am avut nevoie de doi ani să stăpânesc bine limba română. Cu ajutorul profesoarei de limba şi 
literatura română am învăţat-o.

Arbach Nour, Clasa a X-a C

Limba română am învăţat-o împreună cu cea arabă, combinându-le zi de zi, cu familia şi cu 
prietenii. Nu a fost dificil deoarece am învăţat-o de mică.

Ahmad Judy, Clasa a X-a C

Nu mi-a fost greu deoarece când eram mică am învăţat ambele limbi în acelaşi timp. Părinţii m-au 
învăţat limba arabă acasă şi în societate cu cât comunicăm mai mult cu atât învăţăm mai bine.

Ferzat Fatima, Clasa XI-a A

Cu ce diferă cultura românească de cea arabă? 

Cultura noastră diferă destul de mult de cea românească. Din punct de vedere religios sunt 
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destul de multe diferenţe , cum ar fi postul. Noi ţinem postul numit Ramadan. Trebuie să ţinem post 
de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui. După Ramadan, avem sărbătoarea numită “Eid El Fiter” 
timp de trei zile. Această sărbătoare semnifică sfârşitul Ramadanului.

Ahmad Judy, Clasa a X-a C

Din punctul meu de vedere religia islamică diferă de creștinism. În Orientul Mijlociu, religia are un 
rol foarte important și este mult mai strictă. 

Kanadil Amir, Clasa a X-a A

Având în vedere că obicieiurile şi tradiţiile diferă, de asemenea şi cultura. Din punctul meu de 
vedere ar trebui ca noi să învăţăm cel mai bun lucru din cultura voastră şi invers. Fuziunile dintre 
culturi sunt ca şi un bob de zahăr în ceai.

Kanadil Hend, Clasa a XII-a B
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Antreprenoriatul,
o cale spre succes
Darius Didea, clasa a XI-a D

Primul meu contact major cu tehnologia a fost la finele anului 
2011, când un coleg a venit la şcoală cu noul lui telefon, care mi-a 
atras atenţia. Colegul meu de bancă m-a lăsat să butonez telefonul 
toata ziua, odată ajuns acasă am început să mă interesez mai 
mult despre acel model de smartphone pe internet. După zeci de 
articole citite, mi-am dat seama că îmi place jurnalismul online/
blogging-ul, şi astfel că în perioada ce a urmat am început să 
citesc din ce în ce mai multe articole online despre gadget-uri şi 
tehnologie, încercând sa fiu la curent cu tot ce mişcă în domeniul 
tech.

După sute de articole citite şi review-uri la gadget-uri văzute, în 
luna august a anului 2014 m-am decis să îmi deschid propriul meu 
blog şi să scriu ştiri despre tehnologie, astfel am fondat Tech Rush (care după un an a devenit Tech 
Box, am decis să schimb numele pentru că nu era cel mai atractiv). Primul mare succes pe care l-am 
avut cu blog-ul a venit mai repede de cât mă aşteptam, la doar câteva luni distanţă de la lansarea lui. 
Unele articole de pe blog au apărut (accidental sau nu) în direct la ştirile PRO TV, iar apariţia acestora 
mi-a generat în acea lună un trafic de vizitatori destul de generos pe site.

La doar un an distanţă de la lansarea blog-ului, în 2015 am început să mă bucur de un oarecare 
succes, numărul de vizitatori se dublase şi am început să cunosc oameni din industria media din 
România, de la : PRO TV, Digi24, Gadget-Talk România, Arena IT, ş.a.m.d.

În Timişoara există mai multe locaţii unde se desfăşoară CoderDojo săptămânal, la: Startup Hub, 
UVT, UVT FEAA, Liceul de Informatică “Grigore Moisil”, Colegiul Naţional Bănăţean, etc.

La început de an 2016 am intrat pentru prima dată pe porţile City Business Centre (centrul de 
afaceri din Piaţa 700) mergând la Startup Hub la CoderDojo în fiecare sâmbătă. 

Când am ajuns la City Business Centre (CBC) am fost impresionat de măreţia locului şi de 
activitatea oamenilor care lucrează în acele cinci blocuri de clădiri. Instant, am vrut să aflu mai multe 
lucruri despre ce se întamplă acolo, astfel am ajuns să îl cunosc pe Radu Ticiu, Directorul Startup Hub, 
Preşedintele Asociaţiei Banat IT şi unul dintre cei mai dedicaţi oameni din ecosistemul antreprenorial 
pe IT din Timişoara.

După acest prim proiect major al meu am început să cunosc din ce în ce mai mulţi antreprenori 
locali şi naţionali, şi să colaborez din ce în ce mai mult cu Radu Ticiu, iar în prezent, pe lângă 
parteneriatul media pe care îl avem, căci Tech Box este prezent la multe evenimente organizate de 
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Banat IT şi Startup Hub, organizăm şi multe alte proiecte pentru liceeni şi studenţi, pentru CoderDojo 
şi tindem să căutăm adolescenţi talentaţi, pasionaţi de antreprenoriat, pentru a-i scoate la lumină. 

Tech Box a avut o creştere extrem de mare în 2016. Când l-am fondat în 2014 nu m-am gândit la o 
potenţială afacere, însă s-a întâmplat ca în ultimi ani să crească frumos chiar sub ochii mei, astfel de la 
un simplu blog s-a transformat într-un business.

 În iunie 2016 am avut onoarea să fiu invitat de către Continental Automotive la sediul acestora, 
unde lucrează peste 3000 de angajaţi. Le-am vizitat fabrica, unde aceştia făuresc diverse componente 
pentru brand-urile auto de top, dar şi spaţiul de birouri unde se află programatorii. Totodată am 
avut şansa să văd şi să testez tehnologiile Continental pe maşinile cu mulţi cai putere din gigantica 
parcare a corporaţiei. Per total, la Continental Timişoara se află cea mai mare concentraţie de IT-işti din 
România, iar unele tehnologii dezvoltate la Timişoara sunt chiar o premieră în Europa.

 Pe lângă proiectul cu social network-ul de a-l transforma într-un business, m-ai am încă două 
proiecte la fel sau poate chiar mai ambiţioase. 

 Unul dintre acestea mi-a venit ca idee după ce am citit bibliografia lui Elon Musk, ideea de a 
începe un startup de automobile electrice. Pentru acest proiect extrem de amplu, pe lângă vastele 
resurse financiare şi nu numai, mai trebuie să am şi o echipă de oameni foarte motivaţi să facem acest 
lucru, însă chiar mai important de atât e piaţa, să vedem dacă proiectul nostru este interesant pentru 
un potenţial client şi binenţeles, cum produsul nostru îi poate lui rezolva problema pe care o are. 

 Este foarte important ca atunci când vrei să începi un business să vezi ce nevoi au oamenii ca să 
le poţi rezolva şi astfel vezi dacă ai şi piaţa, altfel nu merită să lucrezi la produsul/serviciul pe care vrei 
să îl lansezi. 
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 Cu acest proiect ambiţios am reuşit să 
conving o echipă de studenţi cu experienţă de la 
Politehnică să lucrăm împreună. Aceşti studenţi 
au o oarecare experienţă prin faptul că au lucrat 
sau încă mai lucrează la corporaţiile din industria 
auto, iar pe lângă acest fapt, aceştia chiar au 
construit o maşină cu un motor cu ardere internă. 
O maşină electrică este o idee mai uşor de făcut, 
însă o să avem nevoie de o investiţie uriaşă cât 
pentru un prim prototip, însă totul este posibil.

 Cel de-al doilea proiect pe care am de gând 
să îl încep, este, probabil, cel mai ambiţios de 
până acum strict legat de Tech Box. Am de gând 
să realizez un film documentar despre ecosistemul tech din Timişoara. Documentarul va cuprinde 
diverse aspecte: mic istoric al oraşului (de la prima firmă în IT şi până la tot ecosistemul actual), vizita 
incubatoarelor de afaceri, ce impact are Timişoara asupra IT-ului românesc şi global, poveştile din 
spatele startup-urilor de succes, etc. 

 Acest documentar vi fi realizat de o întreagă echipă, atât de producţie cât şi de organizare şi cel 
mai probabil va fi finalizat la sfârşitul acestui an. Am luat decizia de a începe un astfel de documentar 
strict din dorinţa de a promova oraşul şi ce lucruri extraordinare se întâmplă aici, dar şi de a promova 
România în afara graniţelor. 

 Aceasta a fost povestea mea spre succes în calea antreprenoriatului şi vă sfătuiesc şi pe voi să 
priviţi mai mult această profesie ca una de toate zilele. Vă doriţi să fiţi un angajat cu un job normal sau 
un job extraordinar unde “extravagantul” se întâmplă mereu? Şi cel mai important este să iubiţi ceea 
ce faceţi şi să nu vă fie teamă să eşuaţi.

 Acesta este unul dintre citatele mele favorite, sper să vă inspire şi pe voi la fel de mult cum m-a 
inspirat pe mine “Let’s go invent tomorrow.” - Steve Jobs. 

 În iulie 2016 am participat la CoderDojo Summer Camp, am stat la Alba Iulia timp de o 
săptămână unde am început să îmi construiesc o echipă de oameni talentaţi în programare şi graphic 
design cu scopul de a lansa un startup. În prezent echipa numără opt oameni, aceştia sunt liceeni 
care lucrează intens la proiectul conceput de mine, este vorba de un social network. Suntem o echipă 
talentată şi performantă, cei doi designeri grafici au şase şi doi ani experienţă în graphic design, iar 
developerii au cel puţin o experienţă de patru ani în a programa site-uri web, aceştia au făcut şi site-ul 
Rotary şi câştigă anual competiţii de programare naţionale şi internaţionale.
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PROIECT
EDUCATIV INTERDISCIPLINAR
TIMIȘOARA, ORAȘ EUROPEAN 
EDIȚIA I, 2017
Prof. Angelica Sârbu

Acesta este titlul unui nou proiect inițiat de Colegiul Național ”Ana Aslan” în parteneriat cu Colegiul 
Tehnic ”Emanuil Ungureanu”. Ideea proiectului a plecat din dorința elevilor și cadrelor didactice de a 
promova orașul de pe Bega prin acțiuni și activități ce doresc să îmbogățească cunoștințele elevilor și 
profesorilor despre istoria orașului și a arhitecturii acestuia. Alături de noi sunt partenere și alte instituții 
care ne-au oferit sprijinul lor în etapele de desfășurare a proiectului. Astfel colaborăm cu Biblioteca 
Județeană Timișoara, Casa Corpului Didactic Timișoara, Asociația Culturală Kratima. Proiectul se va 
derula pe parcursul a trei luni de zile aprilie-iunie 2017. 

Începând cu luna aprilie a acestui an va avea loc prima activitate a proiectului – un concurs 
despre istoria orașului Timișoara în care vor fi implicați elevi ai celor două unități școlare. Profesorii de 
istorie ai celor două școli vor pune la dispoziția elevilor o bibliografie comună și la concurs vor testa 
cunoștințele celor două echipe.

 În luna mai va avea loc o masa rotunda cu proiecții video ale elevilor ce vor prezenta diverse 
clădiri istorice ale orașului Timișoara. La această întâlnire va fi invitat profesorul Ioan Hațegan prin 
intermediul instituției ”Biblioteca Județeană Timișoara”. Domnia sa a publicat nenumărate articole și 
manuale opționale despre istoria Timișoarei. El ne va împărtăși amănunte interesante despre trecutul 
istoric al orașului.

În luna iunie se vor derula mai multe întâlniri ale elevilor care vor fi pentru noi ghizii Timișoarei. 
Ei vor propune prin intermediul unor filme un anumit itinerariu pentru a prezenta frumosul oraș 
Timișoara. De data acesta va fi invitată Asociația Culturală Kratima care ne va împărtăși din experiența 
lor de restauratori ai unor porți celebre ale clădirilor istorice timișorene din cadrul proiectului ”Poartă 
Artă”.

Aceste acțiuni comune ale elevilor , cadrelor didactice , reprezentanți ai instituțiiilor partenere au 
ca scop sensibilizarea elevilor față de bogățiile spirituale, culturale, și istorice ale orașului, creșterea 
responsabilizării față de edificiile orașului natal Timișoara, dezvoltarea în rândul elevilor a spiritului de 
inițiativă, a schimbului de atitudini conștiente și responsabile față de mediul urban. 

Și să nu uităm că orașul Timișoara a câștigat titlul de capitală cultural europeană în anul 2021 de 
aceea noi ne pregătim să ne implicăm în acest proiect deosebit.
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ORA DE
FILOSOFIE

DESPRE SENSUL VIEȚII
Pentru majoritatea oamenilor, fericirea este legată de propietaţi sau bani, dar adevărata fericire nu 

depinde de niciun obiect, ea vine din suflet, din lucruri mărunte și speciale.
Fericirea înseamnă împlinirea de sine, bucuria de a exista, plăcerea de a trăi. Sunt acele momente 

în care simt că trăiesc mai intens ca de obicei. Fiecare zi poate fi un prilej de fericire, trebuie doar să 
fim capabili să o vedem. Pentru mine, adevărata fericire este familia, care a fost și va rămâne locul de 
împlinire a celor mai frumoase momente de bucurie. Am înțeles că un om poate avea totul, neavând 
nimic, și nimic, neavând totul, adică, nu tot ceea ce contează, se poate număra și nu tot ceea ce se 
numără, contează. Fericirea este dată de bucuria inimii și a minții, nu de bucuriile care provin din 
bunurile materiale, și care pot fi obţinute cu ușurință, deoarece viața nu se rezumă doar la bani.

Fericirea, până la urmă, costă durere, smerenie, răbdare, nădejde, visuri, forță....Costă viața noastră.
Așadar, meseria pe care doresc să o urmez este legată tot de fericire, fericirea pe care doresc să le-o 

creez oamenilor din jurul meu: vreau să devin medic, iar această meserie să mă împlinească pe deplin.
Simina Safta, clasa a XII-a B

Eu văd viața ca pe un mare fluviu, ce se ramifică la infinit și noi navigăm pe el, având ca orientare, 
ambițiile şi dorințele noastre. După ele ne ghidăm, în general, în viață, dar acest mare “fluviu” este 
învolburat și mereu încearcă să ne răstoarne, să ne înnece. Așa e viața, o cursă presărată cu obstacole, 
capcane la orice pas, dar care nu sunt imposibil de parcurs. A trăi înseamnă să supraviețuiești, să 
reziști. Chiar dacă de multe ori viața ne pare foarte grea, trebuie să ne amintim de părțile ei frumoase. 
Fericirea, în viață, poate avea cele mai variate forme: de la un gest frumos, neașteptat, de la cineva, 
până la avea posibilitatea de a oferi un mic ajutor unei persoane neînsemnate.

Noi dăm culoare vieții,cele mai mici fapte sau gesturi contează foarte mult. Oricine poate fi o 
lumină în viața cuiva. Fiecare persoană întâlnită în viață ne învață o lecție. 

În concluzie, sensul vieții nu este clar, și acest lucru îi dă farmec misterului care o învăluie.
Rafael Tămâian , clasa a XII-a B 

Eu sunt de părere că sensul vieții nu este să devii cel mai bogat om de pe planetă, ci să 
dobândești fericirea pe tot parcursul acesteia. Pentru mine, fericirea nu înseamnă lucruri scumpe, bani, 
mașini. Eu am învățat să mă bucur pentru orice lucru mic, o floare, o ciocolată, un zîmbet văzut pe fața 
altora, o cană cu cafea băută în liniște, să merg la o piesă de teatru.

Iasmina Seculi, clasa a XII-a C
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Scopul vieții mele este acela de a ieși din mulțime, de a face ceva special, ceva diferit de ce ar 
putea face majoritatea oamenilor. Acesta este cel mai important lucru după care, în mod logic, vine 
ideea de a crea o familie fericită și de a marca prezența mea în această lume prin diferite acțiuni.

Eu consider că sensul adevărat al vieții îl voi afla în ultimele clipe de viață, deoarece acela este 
punctul în care eu voi acumula cea mai multă experiență, momentul când voi realiza toate greșelile 
făcute

Francesco Boraso, clasa a XII-a D

Stările sufletești ne definesc pe noi, oamenii. Acestea sunt un amestec de gânduri și emoții. De 
obicei, ne dăm seama care sunt acestea pentru că sunt cele pe care le trăim cel mai intens.

O stare sufletească foarte puternică poate fi aceea a unei persoane îndrăgostite: simți că totul din 
jurul tău este minunat, toate zilele îți sunt pline de lumină. Persoana iubită este cea care te umple de 
fericire.

Cea mai frumoasă stare este bucuria. Unul din obiectele care îmi pune zâmbetul pe buze este 
chitara mea. De fiecare dată când sunt tristă, faptul că încep să cânt mă înveselește. Mai sunt o 
mulțime de lucruri care mă fac fericită. Îmi place să ascult muzică, să mă văd cu persoanele dragi mie 
și să mă uit la seriale.

Cristina Diacenco, clasa a XII-a C

Sensul vieții este fericirea, succesul, reușita, familia. Suntem fericiți atunci când simțim fericirea. 
Facem tot pentru a fi fericiți : lucrăm, cântăm, sperăm, plângem, privim etc.

Sensul vieții este să ne autodepăşim. Unii oameni caută fericirea în locuri, persoane și lucruri 
nepotrivite, și se simt dezamăgiți și nu își pot găsi sensul vieții deoarece vor ceea ce nu le aparține, și 
nu găsesc fericirea deoarece nu se uită în jurul lor și nu se bucură de ce au.

Viața trebuie trăită cu bune și cu rele, trebuie să râdem și să plângem, trebuie să ne ridicăm 
mereu atunci când avem o problemă și să luptăm pentru a fi fericiți și pentru a fi mulțumiți de noi 
înșine.

Sensul vieții este calea pe care noi, oamenii, trebuie să o urmăm pentru a avea un rost, o menire 
și o orientare în lume.

Mihaela Monica Szilagyi, clasa a XII-a C
 
Opinia mea este că fiecare om are un rol pe pământ, pe care trebuie să îl îndeplinim. Fiecare om 

se naște cu un anumit destin, dar pe care îl poate schimba într-o anumită măsură, dacă avem voință 
și dacă ne dorim asta. Fiecare om are o concepție diferită asupra sensului vieții. Sensul vieții, pentru 
unele persoane, înseamnă să ducă o viață luxoasă, bucurându-se de bani, mașini, case, dar există și 
oameni care se bucură de lucrurile care pentru alții au o valoare nesemnificativă, cum ar fi o floare, un 
zâmbet etc.

Anca Boaru, clasa a XII-a C

În această viață îmi doresc să excelez în domeniul ingineriei, să pactic sporturi extreme, să învăț 
să cânt la tobe, vioară, chitară, să devin un bun arcaș , pușcaș , să învăț să supraviețuiesc în natură (iar 
dacă voi avea resurse, doresc să investesc în laboratoarele de cercetare românești ). 

 Pe mine mă fac fericit : liniștea, ploaia, înțelepciunea, răbdarea, ceaiurile, mâncarea, drumețiile 
prin natură, să construiesc / repar calculatoare, muzica și acea satisfacție când îți pui mintea la 
contribuție și reușești să realizezi ceva practic.

Denis Vîrtoru , clasa a XII-a B

Din punct de vedere filosofic, ar fi greșit să spunem că viața fiecărui individ se rezumă la același 
scop unic, la același obectiv a cărui completare ne va aduce garantat fericirea. Din contră, viața nu are 
un singur scop, ci o multitudine, unele mai comune decât celelalte, fiecare fiind asumate în mod divers 
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de fiecare individ. Unii oameni adoptă mentalitatea coloniștilor americani, și prin urmare ajung să 
considere că scopul vieții este pur și simplu căutarea fericirii și predispoziția de a face orice sacrificiu 
pentru obținerea acestuia. Alții sunt aproape complet detașați de propriile valori spirituale, astfel că 
ajung să-și însușească drept scop în viață acumularea de valori materiale. Acestea sunt doar două 
exemple și sub nicio formă nu reprezintă fiecare om de pe pământ. Căci fiecare este liber să-și aleagă 
scopul sau scopurile ale căror finalitate să-i aducă fericirea, pacea sufletească. 

Totodată, sunt liber să spun fără reținere sau nesiguranță, că fiecare om este obligat sau chiar 
condamnat să dea vieții sale un scop, întrucât în lipsa unuia, acesta va trăi o viață tristă și lipsită de 
direcție.

Consider că viața nu are un scop unic și că fiecare om este liber să-și aleagă scopul și , prin 
urmare, drumul în viață, fiind responsabil de propria lui fericire și împlinire sufletească. El obligat să-și 
facă viața demnă de trăit și să fie un exemplu pentru cei ce nu și-au ales încă drumul. 

Dragoș Dumitraș, clasa a XII-a D

Ce mă face fericită? Nu pot să încep să vorbesc despre ceea ce mă face fericită fără să explic 
cum văd eu fericirea. Fericirea pentru mine este o stare de bine care ţi-o poate oferi fie o amintire, fie 
o persoană, uneori chiar şi unele obiecte, dar cel mai mult cred că fericirea nu o simţi cel mai tare în 
momentul în care îţi aparţine, doar după ceva timp, atunci când îţi aminteşti cât de fericit ai fost în 
acel monent.

Pe mine mă face fericită Crăciunul. Crăciunul, care e sărbatoarea mea preferată, pentru că îmi 
aduce aminte de copilărie, de vremea când mergeam la colindat şi când îl aşteptam cu nerăbdare pe 
Moş Crăciun. Să-mi amintesc în fiecare an de bucuria acelor momente mă face în continuare fericită.

Sunt atât de multe motive să fii fericit : primul 10 pe care l-ai luat, primul examen pe care l-ai trecut, 
orice reuşită te face fericit. Familia, dimineţiile de sâmbătă, persoana iubită şi lista poate continua la 
nesfârşit. Important e să măsori viaţa doar în momentele de fericire adevărată, nu în momentele care 
te fac să râzi pentru că atunci când eşti cu adevărat fericit nu râzi, fericirea nu se măsoară în obiecte şi 
zâmbete, fericirea se masoară în timp şi lacrimi.

Malvina Dobromirescu, clasa a XII-a B  

Starea sufletească ce mă face pe mine fericit este liniştea interioară. Când sunt liniştit şi stau eu, 
cu mine însumi, meditez asupra problemelor personale, şi încerc să caut cea mai raţională rezolvare. 
Liniştea este momentul în care eu sunt cel mai fericit, sunt într-o armonie perfectă corp-suflet-minte 
care mă ajută în viaţa cotidiană.

Aceste momente nu sunt foarte dese, dar atunci când apar, mă fac fericit şi plin de mine, îmi 
schimbă starea, la fel şi pacea, fie pacea interioară, adică eu să fiu impăcat cu mine însumi, dar şi 
pacea exterioară, între oameni, mă face fericit pentru că se formează o armonie.

Dorinţe, nu am, îmi place viaţa pe care o am, nu-mi doresc nimic mai mult. Las viaţa să mă 
surprindă!

Deian Laza, clasa a XII-a B

Sensul vieţii nu constă doar în lucrurile materiale sau “cum să fac să ajung cât mai sus” şi în 
dorinţa de a lupta şi de a străbate un drum pe parcursul căruia sunt diverse provocări.

Claudia Curiman, clasa a XII-a B
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Incursiune
în timp
Graţian Goloşie, clasa a X-a B

În data de 24 ianuarie a acestui an, o zi cu valoare istorică pentru poporul nostru, am avut prilejul 
de-a asista la un eveniment cultural care ne aduce aminte de importanţa Micii Uniri, o etapă esenţială 
pe drumul unităţii naţionale. Şi, ce oportunitate mai bună, decât aceea de a asista la o înşiruire de 
evenimente şi curiozitaţi, în calitate de jurat la un concurs cu această tematică?

În postura de participant la ediţia anterioară a concursului “File de Istorie. Unirea Principatelor 
Române”, pot spune că participanţii, elevi ai claselor a IX-a, au răspuns pozitiv la aşteptările juriului, 
profesorilor invitaţi şi ale publicului. Dacă în cadrul primei probe, concurenţiilor le-au fost testate 
ingeniozitatea şi aptitudinile de buni oratori, fiecare echipă având de susţinut o prezentare despre 
o personalitate marcanta a Unirii de la 1859, următoarele două probe le-au pus la încercare nu doar 
cunoştinţele de istorie, ci şi viteza de reacţie a răspunsurilor. Ultima probă s-a aflat sub semnul ineditului, 
concurenţii fiind invitaţi să danseze Hora Unirii.

Am fost plăcut impresionat de calitatea materialelor prezentate, pentru că, într-adevăr, unele 
informaţii ne-au familiarizat cu aportul personalitaţilor care au făcut posibil realizarea unuia dintre cele 
mai importante evenimente din istoria noastră naţională.

Din juriu au făcut parte doamna profesoară Lavinia Bloju, Graţian Goloşie, preşedintele 
departamentului “Concursuri Şcolare şi Extraşcolare” din cadrul CŞE, precum şi câştigătorii ediţiei 
precedente a concursului, elevi ai clasei a X-a B. Cu toate că fiecare concurent a fost pregătit pe subiectul 
său şi s-a documentat corespunzător, câştigătorii acestei ediţii a concursului au fost reprezentanţi ai 
clasei a IX-a A, care au reuşit să impresioneze publicul prin dăruirea, mobilizarea şi interesul manifestat 
faţă de acest eveniment.

Eu cred că acest tip de evenimente ne pot arăta lucruri până acum necunoscute într-un mod 
competitiv, unic şi interesant, care să ne stârnească spre o învăţare eficientă a istoriei patriei.
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VIAŢA
LA ORAȘ
Prof. Lavinia Bloju

În oraşul tinereţii mele, aroma langoșilor răzbate printre miros de zăpadă şi parfum.Trandafiri 
îngheţaţi amintesc de o vară toridă ce părea să nu se mai sfârşească.

Ninge. Ninge peste oraş. Peste blocuri cochete sau cenuşii, peste gânduri. Ninge fără noi. Oamenii 
se încălzesc cu cafele din pahare de plastic şi strâng paharul în mâini ca şi cum ar strânge o ceaşcă cu 
minuni. Privesc grăbiţi în vitrinele băncilor ce le promit credite…cu comision zero la vise şi speranţe.Se 
grăbesc să cumpere o prăjitură pentru că nu mai au timp şi chef să o pregătească acasă. Dar timpul 
şi vieţile oamenilor din oraşul meu nu au arătat întotdeauna aşa. Exista în vremurile copilăriei un festin 
şi ritual al mâncării şi la oraş, o decenţă şi un bun simt civil ce e pe cale de dispariţie. Oamenii sunt 
tăcuţi şi laşi sau zgomotoşi şi scandalagii. Dar, în ambele ipostaze nu întreprind nimic concret. ‘ aşa 
e, doamnă, spune o tanti către cealaltă pe tramvai, noi suntem proşti. Cum să fim proşti intervine un 
domn când avem atâtea talente şi peste hotare. Nu suntem proşti dar suntem laşi punctează o alta. 
Aşa e doamna, e de accord cea care ne făcea proşti.’ În copilăria mea se făcea diferenţa între ‘tanti’ şi 
‘ nenea’ şi ‘ domn şi doamna’. Tovarăş erai doar la servici. Când vorbeai de cineva puteai să spui am 
vorbit cu o tanti. Dar în public i te adresai cu ‘ doamna’. Acum fiecare vorbeşte cum vrea. Observ că 
sunt ‘ doamna ‘ pentru cei din jur când mă îmbrac elegant şi sunt ‘ tanti’ când mă îmbrac modest.

Pe străzi se aşterne o linişte ca o aşteptare. Se face tot mai seară… Seară peste oraş, peste blocuri 
şi amintiri. Noi doi, cândva, plimbându-ne nestingheriţi pe străzile din Rimini, printre livezi de portocali 
sau pe străduţele oraşului nostru. Amintirile se preling pe străzi ca şuvoaie de gând până devin 
invizibile şi suave asemeni florilor de nu mă uita.

Dar mâine străzile vor fi din nou inundate de oameni ce se scaldă în soarele primăverii şi se 
plimbă voioşi printre căsuţe cu suveniruri şi cafenele.Sărbătorile sunt frumoase şi la oraş printre 
blocuri din ciment sau vile cochete, pe străduţe cu case ce ‘ au scăpat de la demolare’ sau altele nou 
construite trase uneori la un indigo nu tocmai fericit.

Cândva printre străduţe sau în curţile blocurilor copilariam cu Pitiu şi cu Rebeca, cu Ildiko şi Raisa, 
cu Marco şi Helmuth. Nu ne mira când o bunică îşi striga nepotul ‘ ghereide’ , căci noi toţi vorbeam 
între noi limba copilăriei. Mai ales aici, în Banat era o înţelegere în ceea ce numim unitate în diversitate 
culturală şi etnică dar noi nu ştiam atunci lucrurile astea ci ne bucuram cu adevărat de copilărie. Un 
lucru este însă interesant, că deşi legăturile de înţelegere şi vecinătate erau încurajate; în momentul 
în care se punea problema căsătoriilor mixte, aspectul era privit cu reticenţă. Era un act de curaj ca 
un român să-şi ia o unguroaică, o mirare ca o nemţoaică să accepte un român şi ceva interesant ca 
un sârb să se însoare cu o româncă. Oamenii ştiau de ce. Pentru că o viaţă împreună fără ritualuri 
comune de la mersul la biserică, sărbătorile şi limba în comun înseamnă sincope neacoperite şi o 
dizarmonie. De aceea, în aceste cazuri unul trebuie, vorba bunicii, să se dea după celălalt.Altfel lucrurile 
nu funcţionează la modul real, ci se mimează. Doi parteneri nu se întâlnesc doar la cafeaua de 
dimineaţă sau în patul conjugal ci şi în ritualul şi rutina zilnică, la sărbători şi la înmormântări la dureri şi 
la bucurie.
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În copilăria mea se stătea la coadă pentru un pachet de…margarină. Pentru pâinea semi pentru că 
cea albă era aşa de rară că …se dădea pe sub mână. Astăzi vânzătorii stau la coadă să-şi îmbie clienţii 
cu de toate,cu zacuscă sârbească, naturală, că la noi borcanul bunicii nu mai există, pentru că bunica 
cumpără de la supermarket-ul acela a cărui nume nu înseamnă nimic în limba română. Bunica îşi face 
unghiile şi nu vrea să-şi strice manichiură, fumează şi are bani doar de pâine şi…de ţigări. Înjură cu 
foc…personajele din telenovele.Bunica de la oraş fumează şi umblă în pantaloni, baba să fumeze? Ce 
caraghios, te caută moartea la uşa şi tu o întrebi dacă nu vrea...o ţigară.

Toate s-au stricat,vorba bunicii şi degeaba ingama bătrânii în tramvaie: tinerii din ziua de azi,câtă 
nesimţire pentru că eu le răspund:&nbsp;nesimţirea&nbsp;&nbsp;nu ţine cont de vârstă,domnule’,şi ‘ 
domnu’se roşeşte la faţă dar nu mai zice nimic.

Ninge...e prima zăpadă din anul acesta, câteva chioşcuri de ziare s-au închis din cauza frigului, 
până le face încălzire,zice o bătrână a cărei haină miroase a murături.’ 

Ne întâlnim la mall la o cafea,râde o adolescenţă la telefon, e rujată strident şi poartă un şal mare 
dar capul gol,care e rostul şalului,mă întreb dacă i-au îngheţat urechile?

În centru împodobesc cu ghirlande. Tramvaiul se opreşte cu zgomot, datorită îngheţului, îi ia 
vreo zece minute să remedieze, iar o să întârzii la ucru, mă gândesc, şi probabil dau nas în nas cu 
şeful...alerg...încă o dimineaţă când dincolo de asprimea iernii căldura din sufletele elevilor mei va 
împrimăvără orele şi vieţile noastre. Show must go on.
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Impresii
DE EXCURSIE

Impresiile din excursia de la Arieșeni sunt foarte bune, deoarece această excursie a fost ca o 
evadare dintr-o vacanță care ar fi putut fi la fel de obișnuită ca oricare alta, și, mai ales relaxarea de 
după un semestru lung.

Pentru mine, excursia a fost ocazia perfectă de a vedea peisajele montane, de a respira aer curat, 
de munte, de a petrece cinci zile cu colegii mei , dar și de a învăța să schiez. A fost o bucurie pentru 
mine, pentru că ne-am cunoscut mai bine și ne-am simțit în largul nostru. Am fost impresionată 
de traseele pe care le-am parcurs,de locurile și peisajele pe care le-am văzut și admirat, dar și de 
atmosfera destinsă  și relaxantă.

Alina Marcu, clasa a IX-a A
 
În acest an şcolar, printre activităţiile organizate la şcoala noastră, cel mai mult m-a surprins 

excursia din 1 decembrie 2016 la Alba Iulia, de Ziua Naţională.
Am rămas profund impresionat de spiritul naţional românesc, care, fără îndoială, nu se mai 

găsește în altă parte a țării. Asta face din ziua de 1 decembrie o dată specială. Alba Iulia a devenit un 
etalon național pentru cuvântul „unire”.

A fost ocazia perfectă de a vizita acest oraș, acest simbol, pe care îmi dorisem de atât de mult 
timp să îl văd. În autocar, am cântat împreună cu colegii mei cântece patriotice.

Am remarcat misterul orașului și istoria, la tot pasul. Parada militară a fost grandioasă. Mulţimea 
purta drapele şi cocarde tricolore. Atmosfera era extraordinară. Am vizitat Catedrala Încoronării, Sala 
Unirii, Biserica Romano-Catolică, porţiile cetăţii Alba Carolina. Am făcut o mulţime de fotografii care ne 
vor aminti peste ani de evenimentul istoric la care am participat.

A fost o excursie frumoasă și interesantă, „altceva” faţă de evenimentele obişnuite pe care le 
vedem în fiecare zi.

Denis Makamul, clasa a XI-a A 
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Gânduri
ADOLESCENTINE
Paula Secoșan, clasa a IX-a A

Sentimentele mele sunt vărsate pe o foaie albă, singurul prieten ce așteaptă să-mi audă gândurile, 
singurul care mă ascultă. La început mi-a fost frică, să nu irosesc timpul scriind despre lucruri ce nu vor 
schimba ceva. Dar spre surprinderea mea, m-am schimbat eu pe mine, și asta este cel mai important. 
Am devenit persoana puternică de acum, care poartă un război între pix și foaie. Poate într-o zi, pasta 
mea plină de sentimente se va termina, nu va mai fi nevoie să-mi închid sentimentele între aceste foi. 
Atunci va trebui să ies în lume și să caut într-un om, foaia albă ce mă așteaptă să o scriu.

Inima mea te caută, rătăcește printre suflete pictate erotic într-un tablou de o puritate macabră. Îți 
aud lacrimile ce se preling sălbatic din ochii tăi pământii, pustii, ce par a duce lipsă de sentimente, dar nu 
e așa...ești cea mai sensibilă persoană, tristă, pe care o cunosc, ești un suflet pustiu ce caută în neantul 
inimii mele, drumul spre fericire. Dar tu.. tu ești singura stea de pe cerul meu, singuratică, melancolică, dar 
atât de atrăgătoare. De ai știi cât aștept să cazi pe pământ, înainte de a te stinge, înainte de a mă stinge 
așteptându-te.

Am ales să te iubesc. Nu știu de ce, dar m-ai făcut să te iubesc, însă nu mereu viața ne dă șansa de a 
păstra în sufletul nostru pe cineva, pentru totdeauna. Cu toate astea te-am ales dintre mii de persoane, să 
fii tu când eu nu sunt destul de puternică să mă bat piept la piept cu viața. Am ales să te iubesc pentru 
că omul poate să piardă tot, dar nu și sufletul, iar tu ești o amprentă vie pe sufletul meu. Tu mă faci să 
tresar când te aud, tu nu mă lași la greu.

Am ales să te iubesc pentru că printre atâtea probleme de matematică ești rezolvarea...de care viața 
mea are nevoie.

Îmi întind mâna tremurândă spre cerul luminat de mici zâmbete în speranța că-ți voi atinge sufletul. 
Te strig dureros, aruncând cheia spre al tău univers. Te rog să ajungi la timp, la timp pentru noi, la timp 
pentru stele, înainte ca peste focul vieții să plângă timpul.


