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INTERVIU 
Prof. Ileana Dolinschi
“MĂ MÂNDRESC CU ELEVII MEI ȘI O SPUN CU 
TOATĂ SINCERITATEA!”
Alexandra Știopu-Șoacă, clasa a XI-a B

Ce v-a făcut să alegeți meseria de dascăl?
Această meserie am considerat-o mai degrabă o pasiune față de biologie care reprezintă o știință 

dinamică, extrem de complexă, care ne menține mereu conectați cu viul care ne animă, ne înconjoară 
și pe care încercăm mereu să-l redescoperim. 

Am convingerea că lucrul cu tinerii este un dar care te îmbogățește cu optimismul specific 
adolescentin.

Mă consider un om ”fortunat” din prisma faptului că mă regăsesc în totalitate în profesia pe care 
o practic, deși este o profesie solicitantă și din ce în ce mai provocatoare, dar cred că provocările le 
simțim atât din postura de dascăl, cât și din postura de elev….

Ce liceu ați terminat? Ne puteți povesti câteva experiențe din timpul liceului? 
Am terminat Colegiul Național ”Ana Aslan” Timișoara, pe atunci se numea ”Liceul Sanitar” și era 

unul dintre liceele în care se intra foarte greu în clasa a IX-a, printre cele mai stricte și mai bine cotate 
licee ”de fete” din Timișoara. Îmi amintesc diferite pedepse hazlii pe care ni le aplica directorul de 
atunci (dacă întârziam, dacă ”plecam” de la ore sau dacă ne machiam excesiv, ori ne îmbrăcam prea 
deocheat): ne punea să spălăm geamurile, să spălăm coridoarele….da, nu știu cum, de fiecare dată ne 
amuzam chiar și îndeplinind activitățile acestea.

Citeam foarte mult toți elevii, nu erau telefoane celulare sau alte gadget-uri care să ne distragă 
atenția, chiar ne plăcea să citim, nu simțeam această preocupare ca pe o corvoadă, ci mai degrabă ca 
o destindere.

Ascultam, de asemenea, multă muzică (punk, rock, new-wave), traduceam versurile în caiete 
speciale și îmi amintesc că așa am învățat multă engleză.

Care a fost cea mai plăcută experiență pe care ați avut-o ca profesoară?
Pasiunea pentru matematică poate m-a trimis spre o carieră didactică.
Au fost multe experiențe plăcute, greu de ales dintre toate, dar voi începe cu momente  puțin mai 

recente, când am avut surpriza să-mi revăd elevii deveniți oameni maturi în toată regula, mulți dintre ei 
medici, cadre medicale, biologi chiar…., a fost deosebit de emoționant pentru mine să mi se spună că 
am avut o influență esențială în alegerea carierei lor. 

Voi alege un alt moment deosebit pe care l-am trăit lucrând la liceul elevilor cu nevoi speciale, 
copii care sunt de o sinceritate dezarmantă, necalculată și care mi-au spus pur și simplu că le fac ziua 
mai frumoasă, iar la ora mea ei se simt fericiți. 

Nu credeam că o afirmație atât de simplă poate să-mi aducă atâta bucurie și satisfacție 
profesională, dar când te gândești că lumea acestor adolescenți este destul de cenușie, lovindu-se 
adesea de depresii, marginalizări, neputințe, trăirea pe care o transmiți ca dascăl, ca ființă umană, 
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câștigă  un rol principal.
Alte două experiențe  dragi mie sunt legate de proiectele realizate în ultimi ani: ”Sanitarii 

Pricepuți”(echipa din a XI-a B, Premiul I, nivel județean, calificare națională, anul 2016, Premiul al II-lea 
județean, anul 2017) și Proiectul de Mediu ”Reducerea radiațiilor electromagnetice cu ajutorul plantei 
Crinul Păcii”(echipa din a XI-a C, Premiul I, etapa județeană, Premiul al III-lea, etapa națională, anul 
2017). În ambele proiecte a avut loc o desfășurare amplă de forțe, de fapt elevii au demonstrat cât de 
dedicați și de creativi pot fi, iar starea de bucurie și de entuziasm pe care am simțit-o toți cei implicați, 
culminând cu momentele de premiere, cred că poate fi greu descrisă.

De ce ați ales biologia ca domeniu al profesiei dumneavoastră?
Biologia reprezintă domeniul care se potrivește cel mai bine profilului meu intelectual, dar și 

personalității mele, iar în acest  domeniu m-am regăsit treptat, fiind deosebit de dinamic (având 
în vedere descoperirile care au loc în fiecare an) și de fascinant. Cred că în biologie nu e loc de 
monotonie sau de plafonare.

Dacă ați fi putut alege orice altă meserie, care ar fi fost aceea?
Poate că va părea puțin surprinzător, dar mi-ar fi plăcut să profesez în domeniul artei – în pictură. 

O a doua alegere poate că ar fi fost medicina, care se conectează minunat cu biologia.

Ce înseamnă Colegiul Național ”Ana Aslan” pentru dumneavoastră?
Reprezintă locul în care mă regăsesc profesional, sufletește…. și probabil că era predestinat să mă 

întorc în acest liceu, din moment ce am revenit de două ori, ultima revenire fiind cu norma ”deplină” ca 
și titular. Cred că pentru fiecare profesor ar trebui să fie important să se simtă în armonie cu școala în 
care lucrează și aici mă refer la colegi, la elevi, dar și la perspectivele profesionale. 

Cum ați descrie, în momentul de față, interesul elevilor pentru biologie?
Observ o creștere în fiecare an a interesului elevilor pentru biologie, având în vizor pregătirea 

pentru bacalaureat, dar și pentru medicină sau asistență medicală. Îmi place să cred că am avut un 
impact pozitiv asupra orientării lor profesionale, asupra pregătirii lor științifice, dar poate și asupra 
trăirilor lor afective referitoare la biologie  și la viață în sine.

Cum ați caracteriza elevii liceului nostru?
Elevii liceului nostru sunt adolescenți cu personalitate, inteligenți, creativi, majoritatea fiind 

comunicativi, cu simțul umorului, iar …. dacă le place ceva, se implică cu tot sufletul. Mă mândresc cu 
elevii mei și o spun cu toată sinceritatea faptul că îmi crește inima când văd ce rezultate minunate pot 
avea atunci când au motivația necesară. Au energii latente care de multe ori necesită să fie stimulate 
și să fie puse în valoare.

Ce alte proiecte mai aveți în desfășurare în acest an școlar?
• un nou Proiect de Mediu, cu implicarea elevilor clasei a XI-a C;
• participarea la Olimpiada de biologie, etapa locală și etapa județeană;
• - cercul ”Sanitarii Pricepuți” în continuare, cu formarea unor noi echipe de clasa a IX-a, dar și cu 
implicarea elevilor din clasele a X-a și a XI-a B;

• participarea la Sesiunea de Comunicări Științifice ale elevilor de liceu, la  disciplina Biologie;
• organizarea unei Sesiuni de Comunicări Științifice ale elevilor de liceu, ”Interferențe între Știință 
și Artă”, Ediția I, aprilie 2018.

Ce ne puteți spune despre ”Sanitarii Pricepuți”?
”Sanitarii Pricepuți” reprezintă un model de urmat, în care am avut multe de învățat și eu alături 

de elevii mei, ținând cont de colaborările cu Crucea Roșie  și  Centrul de Instruire SMURD Timiș: sunt 
multe tehnici și manevre de prim ajutor pe care le-am aplicat împreună și pe care continuăm să le 

învățăm. 
Mulțumesc tuturor elevilor implicați în activitățile ”Sanitarilor Pricepuți”, să știți că nu e ușor ca în 

fiecare săptămână (după orele de curs), timp de o oră să fii implicat efectiv în acțiuni fizice de prim 
ajutor, dar care presupun și o concentrare intelectuală apreciabilă! Eu apreciez tot efortul lor și toată 
implicarea lor sufletească.

Această apreciere este valabilă și pentru elevii din clasa a XI-a C, implicați în Proiecte de Mediu, 
care au uimit comisia științifică de la nivel național.

Aveți cumva un citat preferat? Dacă da, atunci care e acesta?
”Imposibilul meu este posibilul…” - Constantin Noica

Ce sfaturi le puteți da elevilor liceului nostru?
Cred că la fiecare oră ei aud ”sfaturile” mele, de aceea nu le voi da sfaturi acum, doar îndemnul de 

a scoate la iveală ce este mai bun în ei și de a încerca să fie din ce în ce mai buni.
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INTERVIU 
cu doi lideri IT din Timișoara
Darius Didea, clasa a XII-a D

Pentru acest număr al revistei Colegiului Național “ANA ASLAN” am ales să realizez două 
interviuri cu doi antreprenori de success din ecosistemul IT local. Este vorba despre Florin Cornianu 
și Lucian Daniliuc.

Florin este co-fondatorul și CEO-ul (Directorul Executiv) companiei 123FormBuilder. Compania 
a fost fondată de două persoane (Florin Cornianu și Tudor Bastea), în anul 2008, pe vremea când 
aceștia lucrau în corporații. Compania dezvoltă o platformă ce te ajută să realizezi formulare online 
mai frumoase și mai simplu, ușor ca 1-2-3. În prezent compania numără în jur de 100 de angajați, 
aproximativ 2 milioane de utilizatori din peste 180 de țări, majoritatea din SUA. În anul 2015, compania 
a primit o investiție de peste 1.000.000 de euro care să susțină creșterea acesteia.

Interviu cu Florin Cornianu, Co-fondator și CEO @ 
123FormBuilder. 

La ce oră te trezești dimineața și cum îți începi ziua?
Mă trezesc în fiecare dimineață la 6:30 — 7. Programul meu 

începe cu servicii de curierat, adică las copii la școală/grădiniță)
Când ajung la birou, mă “arunc” pe mailuri, așa îmi fac o idee 

legat de ce a mai apărut urgent. Pe la 10, fac o tură să salut pe toata 
lumea.

Ce se află pe biroul tău de lucru?
Nu prea multe, acum jumătate de an am îngrămădit în două-trei 

sertare tot ce era neatins de multă vreme. Acum am un laptop, un 
caiet cu un creion, o carte ce îmi propun s-o citesc de trei săptămâni 
și o cană de cafea.

Care este time-waster-ul tău preferat la muncă?
La un moment dat jucam pingpong, dar am îmbătrânit :)
Acum îmbin utilul cu plăcutul și mă duc peste Tudor, să văd ce mai zice.

Care este aplicația ta preferată de pe smartphone?
Oscilez între Gmail și Runtastic.

Care a fost pasiunea ta în copilărie și ce voiai să devii în viitor?
Visam să lucrez în agricultură. Am vândut legume în piață cu bunicii, deci cumva era normal să-mi 

doresc să devin legumicultor.

Ce calitate cauți atunci când angajezi o nouă persoană?
Mă uit în primul rând să văd dacă s-ar integra la noi în cultura companiei. Adică să fie plăcut, 

prietenos, să râdă la o glumă, dar să trateze cu seriozitate întrebările.

Un lucru despre care ai învățat că nu trebuie făcut în calitate de CEO este…?
Never - ever bash people in front of others. Orice feedback negativ trebuie dat între patru ochi, în 

stilul sandwitch. Adică să nu plece omul plângând, ci impulsionat să facă mai bine data viitoare.

Un lucru despre care ai învățat că trebuie făcut mereu în calitate de CEO este…?
Am învățat că trebuie să fiu aproape de oameni. Să-i susțin, să-i încurajez și să-i laud.

Care a fost cea mai mare provocare pentru tine?
Au fost foarte multe provocări. Dacă e să aleg una, cea mai mare provocare este în continuare 

necesitatea de a mă adapta la nevoile companiei. Echipa crește, cerințele tot mai mari, abordarea tot 
mai serioasă.

Descrie stilul tău de management într-un singur cuvânt.
Prietenos.

Cum conduci o ședință de lucru?
Depinde de ședință. Dacă e brainstorming, încerc să las pe toată lumea să-și spună ideiile și apoi 

să mă bag eu. Dacă mi se pare că discuția o ia rău pe arătură, intervin. 
Dacă e o ședință de review/sincronizare, ofer fiecărei persoane șansa de a-și prezenta notițele.

Cine a avut cea mai mare influență asupra ta și a carierei tale? De ce?
Multe persoane m-au influențat. De la familie care m-a susținut tot timpul, la mentori care mi-au 

oferit sugestii de-a lungul anilor.

Cum îți împarți responsabilitățile astfel încât să îți petreci timpul mai mult cu familia?
Grea întrebare. Din păcate viața de antreprenor nu permite o delimitare clară. Cu toate acestea, 

încerc să nu lucrez în weekend și să plec seara de la birou către casă pe la 6 PM. În jur de 9-10 ore pe 
zi sunt suficiente, deși trebuie să recunosc că mai am cateodată call-uri cu clienții de acasă.

Ce sfaturi poți să le oferi elevilor de liceu?
Descoperiți acel lucru ce vă pasionează (vrei să ai propria firmă, vânzări, programare, jucat pe 

calculator, etc) și faceți tot posibilul să vă urmați visul. Nu aveți nimic de pierdut, se poate învăța din 
orice greșeală.

Lucian Daniliuc este fondatorul și CEO-ul companiei Monitive. Dupa lunga s-a experiență de 
lucru la compania Imobiliare.ro (cel mai mare portal de imobiliare din România, unde a lucrat ca 
programator PHP, iar mai apoi a fost promovat în anul 2008 ca Team Leader), Lucian a ales în anul 
2014 calea antreprenoriatului. Astfel acesta a fondat Monitive un serviciu online (SaaS) în care clienții 
își fac cont și pot să-și seteze site-uri și alte servicii pe care compania le monitorizează în fiecare minut, 
din diverse locații din lume (din Brazilia până în Rusia și Noua Zeelandă) și îi anunță pe clienți prin SMS, 
Email, Twitter sau alte metode în momentul în care site-urile lor pică, dar și când își revin. Pe lângă 
acestea, compania mai trimite rapoarte săptămânale și tot felul de alte facilități. 
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Consiliul, 
Școlar al Elevilor, la 
început de mandat
Denis Makamul-Președinte CȘE, clasa a XII-a A
Andreea Șerban-Vicepreședinte CȘE, clasa a XI-a B

Cu ocazia alegerilor din cadrul Consiliului Școlar al Elevilor, din școala noastră, Biroul Executiv 
a trecut prin-o serie de schimbări. Funcția de Președinte este ocupată, în acest an școlar de către 
subsemnatul, iar pentru funcția de Secretar, Andreea Șerban, din clasa a XI-a B, a decis să își continue 
mandatul început anul trecut. 

În cadrul primei ședințe din acest an școlar, s-au prezentat proiecte precum Balul Bobocilor-ediția 
2017, Concursul ”Excelsior”, proiectul ”Mândru că sunt român” și excursia, de Ziua Națională a României 
la Alba Iulia. De asemenea, s-au ales Directorii de Departamente, care și-au prezentat candidaturile 
și au fost votați de Adunarea generală a CȘE. Nicola Agavriloae, din clasa a XII-a A, un membru de 
bază al Consiliului de anul trecut, a fost votat ca Director al Departamentului de Concursuri Școlare și 
Extrașcolare. Valentina Mihu, din clasa a IX-a D, care a făcut o impresie frumoasă și la Balul Bobocilor, a 
fost aleasă ca Director al Departamentului Cultură, Educație și Programe Școlare. Paul Duțu, din clasa 
a X-a A, figură importantă a trupei de teatru ”Aslăneștii”, a fost ales să coordoneze Departamentul 
de Sport. Cât despre Departamentul de Informare, Mobilitate, Formare și Consiliere, anul acesta, ca 
Director al acestuia a fost desemnată Ana-Maria Ionel, din clasa a XI-a D, o prezență vizibilă în cadrul 
concursurilor de istorie, mai ales din poziția de moderator. Alexandra Știopu-Șoacă, din clasa a XI-a 
B, încheie această serie a noilor reprezentanți ai consiliului ea ocupând poziția de Avocat al Elevului, 
aceasta fiind un om de acțiune, foarte eficient, în activitățile Consiliului de până acum.

Din păcate, am avut parte și de anumite neplăceri la nivelul Consiliului Școlar al Elevilor. 
Vicepreședintele ales, Grațian Goloșie, din clasa a XI-a B, a fost demis din cauza inactivități și 
neimplicări în proiectele derulate. Adunarea generală a votat  cu o majoritate zdrobitoare demiterea 
elevului din această funcție, iar până la noile alegeri Vicepreședintele interimar fiind desemnat Ana-
Maria Ionel din clasa a XI-a D.

În continuarea activității sale, Consiliul are în vedere câteva proiecte pentru perioada imediat 
următoare, precum: 

”Mândru că sunt român”, proiect pentru susținerea spiritului național, prin difuzarea muzicii 
patriotice românești în zilele premergătoare evenimentului de la 1 decembrie, excursia la Alba Iulia, din 
data de 1 decembrie, care reprezintă o adevărată tradiție pentru școala noastră și care aprinde spiritul 
național și ne face să ne gândim, măcar pentru o zi, la istoria neamului nostru, ”Excelsior” competiția 
între clase, care presupune ierarhizarea claselor dupa numărul de diplome obținute în anul șcloae 
2016-2017, Proiectul de parteneriat ”Biblioteca lui Nicolae”, inițiat de doamna profesoară Lavinia Bloju 
împreună cu Consiliul Școlar al Elevilor, care presupune colectarea de către elevii noștri de cărți și 
donarea acestora bibliotecii Școlii cu clasele I-VIII Giulvăz. Ca în anii precedenți, vom organiza Târgul 
de Crăciun, proiect care are ca scop strângerea de donații pentru o cauză nobilă. De asemenea, se 
vor organiza concursuri interdisciplinare și de divertisment, precum Aslanii au Talent, ediția a III-a 2018, 
Concursul ”Istorie, Film și Gastronomie”, unde elevii vor putea să își aratenoi fațele ale aptitudinilor și 
abilităților lor.

Sperăm să fie un an rodnic!

Interviu cu Lucian Daniliuc, Fondator și CEO @ Monitive

Ești o persoană care preferă să lucreze ziua sau noaptea?
Prefer ziua.

Preferi ceaiul sau cafeaua?
Prefer cafeaua.

Care este primul lucru pe care îl faci când te trezești  
dimineața?

Îmi fac o cafea și îmi scriu gândurile și planurile în agenda.

Ce se află pe biroul tău de lucru?
Pe biroul meu se află monitorul, cele două agende în care notez 

lucruri, laptopul-ul și de regulă o cana de cafea.

Ce se află pe homescreen-ul telefonului tău?
Doar poza de fundal și cele patru „sertărașe de jos”, printre care este și un dosar cu toate 

aplicațiile de pe telefon.

Care este time-waster-ul tău preferat la muncă?
Pot să spun că îmi place mult să citesc articole pe medium.com.

Care sunt hobby-urile tale?
Fotografia și board games. (jocuri de masă).

Care este obiectul preferat pe care îl deți?
Sincer, am evitat să mă atașez de obiecte, dar aș zice că telefonul îmi este cel mai vital.

Cum conduci o ședință de lucru?
Odată strânsă lumea, comunic scopul întâlnirii, alegem o persoană care-și notează lucrurile, 

după care prezint problema și ce fel de soluții căutăm. Fiecare își spune cuvântul, discutăm, încerc să 
concluzionez dacă văd că discuțiile “alunecă” într-o direcție neproductivă.

Descrie stilul tău de management într-un singur cuvânt.
Optimist.

Care este cea mai importantă trăsătură atunci când angajezi pe cineva?
Ambiția.

Cine a avut cea mai mare influență asupra ta și a carierei tale? De ce?
Șefii mei au avut cea mai mare influență, iar pentru asta le mulțumesc și le sunt recunoscător, 

chiar dacă uneori au fost cam aspri.

Ce sfaturi poți să le oferi elevilor de liceu?
Să-și găsească pasiunea și sa o urmeze până în pânzele albe. Nimic nu poate merge greșit 

urmându-ți pasiunea, oricare ar fi ea; da, va fi greu, va fi demoralizant uneori, vor fi oameni invidioși, 
vei fi singur de multe ori, dar la un moment dat vei fi realizat cât de împlinit ești, cât de recunoscător 
îți ești că nu te-ai dat bătut. Vorba aceea „Remember that guy who gave up?... Neither does anybody 
else!”
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Balul 
Bobocilor-o poveste de 
adormit copiii?
Viorel Tajkuna, clasa a XI-a C

În data de 02.11.2017 la Clubul Heaven a avut loc Balul Bobocilor-ediția 2017 al Colegiului Național 
“Ana Aslan” Timișoara.Evenimentul din acest an a fost bine organizat și apreciat de toți participanții.Cu 
siguranță, vom avea întodeauna baluri frumoase în cadrul liceului nostru, căci deja ne-am obișnuit cu 
acest lucru. Să îi ascultăm pe câștigatorii Balului Bobocilor, și bineînțeles pe doamna prof. coordonator 
Cristina Mandae care a pus enorm de multa emoție, pasiune, energie și suflet pentru ca Balul 
Bobocilor-ediția 2017 să rămână unul din multele spectacole memorabile ale liceului nostru.

Iată ce ne-au declarat doi dintre laureați:
”Mă numesc Ioana Croitoru, am 14 ani, sunt în clasa a IX-a B, iar despre mine pot spune că sunt o 

fire energică şi zâmbitoare. M-am gândit să mă înscriu la bal deoarece o singură dată aş avea această 
ocazie si pentru că îmi place sa încerc lucruri noi. Pregătirile au decurs bine, organizatorii s-au implicat 
foarte mult şi şi-au dat silinţa cu fiecare dintre noi, până am învățat foarte bine coregrafiile.

Sincer, m-am înscris în concurs cu gândul de a câştiga ceva, dar în ziua concursului voiam doar 
să fie bine şi să ne distrăm. Dupa ce a fos toferit titlul de Miss Popularitate nu mă aşteptam sa câştig, 
iar când mi-am auzit numele nu îmi venea să cred că sunt Miss Boboc. Aş repeta această experiență 
de un milion de ori dacă ar fi posibil, în primul rând pentru emoțiile pe care le-am avut in timpul 
concursului şi pentru repetițiile la care ne-am distrat cu toții.

După absolvirea liceului mă gândesc să mă îndrept pe medicină, inginerie sau IT”
Miss Boboc-Ioana Croitoru, clasa a IX-a B

”Mă numesc Ivașcu Bogdan, am 15 ani, sunt în clasa a IX-a D, sunt sociabil, întelegator și amuzant. 
Am ales să mă inscriu la bal pentru că am vrut să trăiesc această experiență, deoarece toată lumea 
spune că este super și să nu ratez așa ceva. Pot spune că pregatirile au decurs mult mai bine decât 
ceea ce s-a întâmplat la bal, unde au fost câteva încurcături, dar am reușit să trecem peste acestea.

Pot spune că, înainte de a fi anunțat titlul de Mister Boboc am avut emoții uriașe și am simțit și 
puțină teamă. Dar când afli că ești câștigător, te simti in al noualea cer! 

De altfel așa m-am și simțit după ce mi-am auzit numele și am sărit în sus, am țipat, și am simțit o 
mare (notă: aici nu se continuă fraza...), iar asta mă face să spun că a fost și o să rămână o experiență 
de neuitat!

După  absolvirea liceului mă gandesc sa aleg medicina, mai exact chirurgia.”
Mister Boboc-Ivașcu Bogdan, clasa a IX-a D

Am avut bucuria de a asculta totodată și părerea doamnei profesoare coordonator Cristina 
Mandae despre Balul Bobocilor.
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Educația 
pe “Bătrânul Continent”
Prof. Cristina Mandae

Ca în fiecare an, Ziua Internațională a Educației -5 octombrie- este un prilej, pentru elevii și 
profesorii Colegiului Naționala „Ana Aslan” Timișoara, de a realiza activități cu caracter cultural-educativ 
sau de consiliere și orientare. 

Concursul „Educația noastră cea de toate zilele” a ajuns la cea de-a III-a ediție și a oferit 
concurenților posibilitatea a-și  etala cunoștințele legate de „Codul bunelor maniere” precum și de 
a prezenta informații sub forma de prezentări PowerPoint despre primele universități din Europa: 
Bologna (1088), Paris-Sorbona (1158), Oxford (1167) și Cambridge (1209). 

Echipele claselor a X-a A, B, C și D au oferit juriului și publicului spectator, ocazia de a afla lucruri 
inedite și interesante despre primele instituții de învățământ superior 

Proba-surpriză a constat în prezentatea unor secvențe pe teme educaționale din câteva filme 
românești precum „ Liceeni”- realizat în 1986, având o coloană sonoră considerată în epocă un 
adevărat imn al liceenilor din România-„Extemporal la dirigenție”- realizat în 1988 în care profesorii 
„Socrate” și „Isoscel” apar în prim-plan alături de personajele deja consacrate ale adolescenței „Ionică” 
și „Mihai”- și filmul lui Nae Caranfil „Filantropica” unde un modest profesor de liceu cade într-o capcană 
sentimentală și pătrunde într-o altă lume, cea a interlopilor și a micilor mafioți de cartier. 

”Balul Bobocilor reprezinta, pentru 
mine, unul dintre cele mai importante 
evenimente cultural-artistice ale școlii 
noastre, alături de Gala Absolvenților, 
Sărbatoarea Craciunului sau Serbarea de 8 
Martie. Pentru acest an tema specacolului 
a fost “Povești de adormit copiii”, care a 
ilustrat unele dintre cele mai frumoase 
basme transpuse cinematografic de 
Walt Disney “Frumoasa din Pădurea 
Adormită”, “Frumoasa și Bestia”, “Frozen”, 
“Aladdin”, “Mica Sirenă’’, “Mary Poppins”, 
dar și altele precum: “Făt frumos si Ileana 
Cosânzeana”, sau “Hansel și Gretel”. A fost 
o mare provocare pentru întreaga echipă 
de a realiza coregrafii cât mai sugestive, 
care să îmbine tehnicitatea dansului cu 
interpretarea artistică, pentru a aduce 
un plus de originalitate și creativitate 
momentelor artistice prezentate. Vreau 
să le mulțumesc tuturor celor implicați 
în organizarea acestui eveniment, care 
au muncit extrem de mult pentru acest 
bal și, totodată, doresc sa îi felicit pe toți., 
pentru tot efortul depus. Iar despre bobocii 
concurenți, pot spune ca au fost foarte 
cuminți, rabdători, muncitori și cooperanți. 
Într-un fel, toți au fost câstigători! De aceea 
țin să îi  felicit și să le reamintesc faptul 
că, dincolo de laurii victoriei, rămâne 
amintirea efortului depus, a repetiților lungi, 
dezbaterilor aprinse și vreau să spun, din tot 
sufletul, că toți merită din plin aplauzele și 
aprecierile noastre!”
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LA JOURNÉE 
EUROPÉENNE DES LANGUES
Prof. Viviana-Lorina Stoia

La Journée européenne des langues est célébrée le 26 
septembre à l’initiative du Conseil de l’Europe. Depuis  l’an  2001 
de nombreux états y participent pour célébrer  la diversité linguistique et culturelle, pour favoriser 
le plurilinguisme et la communication interculturelle, pour développer les compétences en langues 
vivantes, pour une pleine participation à la citoyenneté démocratique en Europe.

À l›occasion de la Journée, des événements sont organisés dans toute l›Europe : manifestations,  
émissions de radio et de télévision, cours de langues, conférences. Pour les élèves, la Journée 
européenne des langues est l’occasion de s’ouvrir à d’autres cultures, traditions et langues, de 
valoriser leurs talents créatifs, participant à des activités en lien avec les langues vivantes:  des cafés 
linguistiques, des enregistrement vidéo  des chansons, le webradio, etc

Dans notre école, nous avons marqué La Journée européenne des langues par l’activité 
“Célébrons les langue étrangères à travers les poèmes. Nous aimons créer des poèmes en français”, 
qui déroulée sous la forme d’un atelier de travail, a réuni les élèves de la IX-ème B et de la IX-ème 
D. Ils ont mis en valeur leurs talents en créant des acrostiches, poèmes dont les initiales des vers 
composent un mot lu verticalement. Le mot choisi fait référence à l’espace linguistique et culturel 
européen.  Voilà quelques créations des élèves participants:

Concurenți au sesizat, în aceste secvențe elemente ale educației actuale, au descris relația 
elev-profesor sau elev-diriginte, evidențiind astfel permanența și importanța unor valori și principii 
educaționale a căror forță și actualitate se mențin și astăzi. 

Juriul, format din cadre didactice și reprezentanți ai CȘE, a apreciat calitatea prezentării, coerența, 
corectitudinea informațiilor, viteza de reacție (la întrebările fulger). 

A fost o demonstrație, din partea participanților la concurs, de seriozitate, pregătire atentă și 
creativitate. Au pus astfel în practică, sintagma „a fi educat”  care înseamnă: să știi cum să te comporți, 
să vorbești și să îi respecți pe ceilalți, respecându-te pe tine. Căci educația înseamnă toleranță, răbdare, 
seriozitate, bună-cuviință, bună-credință, onoare și armonie.  

În finalul concursului, pe fundal au răsunat acordurile și versurile bine-cunoscute ce au răsunat 
pentru atâtea generații:. 

„Ani de liceu,
Cu emoții la română,
Ani de liceu,  
Când la mate dai de greu...
Când ții soarele în mână 
Și te crezi legendar
Prometeu!”
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Apprendre beaucoup de langues Langues étrangères nous étudions,
Nous savons que c’est bien, Apprenons à lire et à écrire.
 Gagnons de l’expérience Nous écrivons des poèmes,
 Les langues nous dechifrons  Grandieuses poèmes,
Anglais, français, espagnol  Une langue que nous aimons
Italien, allemand, portugais Elle est belle la langue française. 
Soyons sûrs que nous réussirons!  Soyons très heureux!
             Darius COSTEA – IXème D Maria MOISE – IXème D  
             Tania VULPENARU  – IXème B Caius   TOMA – IXème D
 

Français est beau pour moi Angleterre est le pays du thé
Racontez-moi si vous l’aimez. Norvège est le pays des vikings
Apprendre pour pouvoir communiquer Grèce est le pays des oliviers
N’est pas difficile être bon en français.  Luxembourg le plus petit état
C’est très bien si on joue avec les mots  Australie le plus petit continent
Après, demain, sûrement Israël est un pays sacre
Ils voleront  Sofia est la capitale de la Bulgarie.
Sais-tu, maintenant j’aime le français.
                  Ioana CROITORU – IXème B Alina DĂLĂ -  IXème B
                  Ariana CATANA  - IXème B  Andrei EBERLING -  IXème B
 Gabriel POPESCU -  IXème B

Aujourd’hui nous allons en Angleterre
Notre pays préféré
Grande joie pour nous
Les grands-parents nous attendent
Avec beaucoup de goodies
Ils sont impatients de nous voir
Songeant aux plus beaux voyages.
Andrea Cosmina COSMA - IXème D
Minodora-Maria URECHE - IXème D
Alexandru-Fabian PASCALAU - IXème B
Hazem Achi - IXème B

Experimentarium
TM — locul unde fizica  
prinde viață!
Prof. Claudia Kortye

Experimentarium TM este un centru unde se pot vizualiza foarte multe experimente din toate 
domeniile fizicii. Acest laborator a fost creat, în primul rând, pentru a atrage mai mulți absolvenți din 
domeniul pre-universitar dar și pentru a fi un loc în care elevii să poată vedea frumusețile și adevărata 
valoare a fizicii. Experimentarium TM este un centru de prezentare interactivă a diverselor fenomene 
fizice, creat prin parteneriatul a două remarcabile instituții din Timișoara și anume Universitatea de 
Vest din Timișoara și Universitatea Politehnica Timișoara.

Inițiativa creării unui astfel de loc, în care tinerii (elevi sau studenți) să efectueze experimente de 
fizică, a venit din partea domnului prof. univ. dr. Zeno Schlett. Astfel, dânsul (din partea Universității de 
Vest) împreună cu domnul lector dr. Ioan Damian (din partea Politehnicii Timișoara) s-au ocupat de 
conceperea și dezvoltarea laboratorului respectiv. Centrul Experimentarium TM este localizat în Parcul 
Rozelor, în incinta Facultății de Hidrotehnică.

De obicei, majoritatea elevilor nu preferă să învețe teoria și, în aceste condiții, ei trebuie captivați 
prin experimente. Astfel, în acest centru au ocazia să vadă și chiar să interacționeze  cu foarte multe 
experimente de fizică. Practic, în laborator pot fi efectuate peste 300 de experimente diverse, din 
multe domenii ale fizicii. 

La unele dintre ele, elevii pot participa direct și pot efectua diferite măsurători, punând în evidență 
efecte fizice interesante și captivante. De asemenea, multe din experimente pot fi împrumutate unor 
școli sau licee care, în mod  normal nu și-ar putea permite să le achiziționeze.

Experimentele de fizică sunt special gândite pentru consolidarea cunoștințelor de la clasă. Astfel, 
elevii pot să înțeleagă mult mai bine teoria asociată diferitelor legi și fenomene fizice.

Impresii ale elevilor

Elevii de la Colegiul Național Ana Aslan din Timișoara au vizitat de curând, într-un număr mare, 
laboratorul Experimentarium TM. Ei au fost foarte impresionați de ceea ce au văzut la fața locului. 
Unii elevi au declarat că le-au plăcut foarte mult experimentele de electricitate și magnetism, în 
special cele legate de electrostatică, deoarece la clasă n-au avut posibilitatea să efectueze acest tip de 
experimente. 

Unul din ele a fost cel cu generatorul Van der Graaff — un generator electrostatic a cărui 
funcționare este bazată pe încărcarea unei sfere izolate (goale în interior) cu sarcini electrice, 
folosindu-se o bandă izolatoare electrizată. 
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Alți elevi au fost impresionați de experimentele de optică (de exemplu, fenomenele legate 
de iluziile optice) sau de cele de mecanică. În general, tuturor le-a plăcut faptul că experimentele 
s-au desfășurat într-un mod interactiv, putându-se înțelege mult mai bine teoria care stă la baza 
fenomenelor fizice studiate.

Centrul Experimentarium TM își propune să facă fizica mai palpabilă, mai vizibilă și mai accesibilă, 
cu ajutorul unor metode de învățare axate pe deviza “experimentează tu însuți”. Experimentele 
propuse în acest laborator permit tinerilor participanți să devină exploratori activi, sporind încrederea 
în forțele proprii. 

Activitatea din Experimentarium se bazează, în principiu, pe o cultură a colaborării și 
experimentării; de asemenea, este stârnită curiozitatea elevilor, sporește gradul de înțelegere și e 
stimulată apariția de idei originale. Prin asemenea experimente se pot descoperi și conștientiza 
fenomene și legi specifice naturii înconjurătoare.

Consilierea 
psihopedagogică și 
dezvoltarea emoțională
Prof. Consilier Adina Maria Gugonatu

Termenul de consiliere descrie relaţia interumană de ajutorare dintre persoana specializată 
(consilierul) şi persoana care solicită asistenţă de specialitate (clientul sau consiliatul. Putem vorbi de 
mai multe tipuri de consiliere: informaţională, psihologică, pastorală, juridică, economică, educaţională. 

Consilierea psihopedagogică reprezintă un demers calificat, organizat pe principii ştiinţifice, ce 
permite acordarea unei asistenţe de specialitate acelor persoane implicate în procesul educaţional 
(elevi, studenţi, cadre didactice, părinţi, diriginţi, directori de instituţii educaţionale), care întâmpină 
anumite dificultăţi. 

Orientarea şcolară şi profesională vizează dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu acele 
cunoştințe şi abilităţi necesare pentru managementul propriului traseu educaţional şi profesional este, 
în fond, un proces de pregătire şi îndrumare a elevilor către discipline şi domenii potrivite structurii de 
personalitate a acestora.

Consilierea psihopedagogică vizează dimensiunea de prevenire a tulburărilor emoţionale şi 
comportamentale, pe cea a dezvoltării personale şi a rezolvării de probleme cu care elevii, în special, 
se pot confrunta.

Obiectivele consilierii psihopedagogice sunt: menţinerea unei stări normale de sănătate 
fizică şi psihică; asistarea elevilor în procesul orientării şcolare şi profesionale; ameliorarea relaţiilor 
interpersonale cu colegii, profesorii; susţinerea actorilor implicaţi în procesul educaţional în 
soluţionarea problemelor sau situaţiilor stresante cu care se confruntă. 

Toate obiectivele pot fi sintetizate pe 3 direcţii: promovarea sănătăţii şi a stării de bine (funcţionare 
optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional, social, spiritual); dezvoltarea 
personală (cunoaştere de sine, capacitate de decizie responsabilă, relaţionare interpersonală 
armonioasă, controlul distresului, tehnici eficiente de învăţare ş.a.); prevenţie (a emoţiilor negative 
disfuncţionale, a comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, a dificultăţilor de învăţare, a 
situaţiilor de criză).

Ce conține consilierea psihopedagogică? 
Iată doar o parte dintre conţinuturile posibile pentru aria curriculară Consiliere şi Orientare 

din planul de învăţământ de nivel preuniversitar: consiliere şi orientare vocaţională; consilierea în 
situaţii de insucces şcolar; susţinerea şi orientarea elevilor înalt abilitaţi;consilierea elevilor cu nevoi 
speciale; suport în rezolvarea problemelor personale ale elevilor; aplicarea unor tehnici eficiente de 
învăţare; dezvoltarea unor strategii personale de evitare a eşecului/abandonului şcolar; punerea în 
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aplicare a unor tehnici de autocunoaştere şi dezvoltare personală (la nivel individual sau de grup); 
informarea corectă şi actualizată privind orientarea profesională a elevilor; identificarea şi valorificarea 
experienţelor pozitive (individuale şi de grup) în alegerea traseului educaţional şi profesional;

Dacă ar fi să discutăm despre consilierea carierei ar trebui să avem în vedere obiectivele pe 
care aceasta le vizează dar și factorii implicați în decizia privind alegerea traseului profesional. Astfel 
cele mai relevante obiective sunt: formarea respectului de sine şi promovarea propriei persoane; 
responsabilizarea socială şi relaţionarea optimă cu semenii; promovarea şi menţinerea stării de bine 
la nivel fizic şi psihologic; managementul procesului de învăţare şi dezvoltare personală; implicare 
activă în planificarea vieţii şi carierei; formarea unei atitudini active orientate, pe de o parte, spre 
autocunoaştere şi dezvoltare personală şi pe de altă parte spre explorarea oportunităţilor educaţionale 
şi profesionale.

Un palat 
regăsit
Alexandra Știopu-Șoacă, clasa a XI-a B

La începutul lunii noiembrie 2017, o echipă de elevi coordonată de doamna profesoară Cristina 
Mandae a participat la un proiect european care are ca obiectiv să sporească și să promoveze spiritul 
Uniunii Europene în rândul tinerilor. Concursul ”Lider European” se concentrează pe dezvoltarea de 
proiecte în oricare dintre domeniile următoare: social, economic, cultural și artistic, pe baza valorilor 
promovate de Uniunea Europeană.

Încercând să găsim o temă potrivită, echipa noastră ”Aslaniana” a aflat despre existența unui palat 
uitat, Palatul Contesei Mirbach, aflat în cartierul Traian, fostul Fabric.

Pentru a înțelege mai bine situația acestui obiectiv istoric, am întors timpul înapoi până în anii 
1900 când, principalele cartiere ale Timișoarei erau: cartierul Iosefin, cartierul Elisabetin, cartierul 
Mehala, cartierul Cetate și cartierul Fabric. 

Puțini știu însă că actualul cartier Traian s-a constituit, începând cu anul 1718, prin aducerea aici 
a unei populații româno-sârbe din cartierul Palanca Mare. Fabric a devenit în scurt timp cartierul 
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meșteșugarilor și al breslelor, numeroase astfel de organizații așezându-se și formându-și sediile pe 
malurile canalului Bega, transformat, în acea perioadă, în canal navigabil. Tot în acest cartier,  s-a 
înființat a doua fabrică de bere de pe teritoriul actual al României (1718).

Revenind la palatul nostru, acesta este ultima clădire situată pe partea stângă a bulevardului 3 
August 1919, construit în stilul anilor 1900, ”seccesion”. Până în anul 1904, aici se afla o clădire cu parter 
al cărei proprietar era Pavle Sterio Polichroni. Fiica acestuia, Ana Maria, măritată cu contele Mirbach, 
a construit actualul imobil între anii 1904-1905. Pe faţadele clădirii se remarcă pilaştrii pe două niveluri 
care ritmează traveele acesteia, dar de-a lungul anilor, s-au pierdut valoroase elemente decorative. 
Contesa nu a locuit niciodată aici, apartamentele imobilului fiind destinate închirierii.

Interesându-ne despre istoria acestui palat am aflat că, în prima jumătate a secolului XX, aici îşi 
desfăşurau activitatea mai multe ateliere meşteşugăreşti şi societăţi comerciale, precum: magazin de 
textile en gros, atelier confecţii, Korona Bank, ceasornicăria, atelier de croitorie de haine bărbăteşti 
şi magazin de textile şi galanterie, fierăria etc. Totodată, în perioada interbelică, în incinta Palatului 
Mirbach au funcţionat Biblioteca sârbă din Fabric şi Redacţia ziarului Temišvarski Vesnik.

Cu părere de rău, am aflat că astăzi Palatul Mirbach se află într-o situație deplorabilă. Degradarea 
fațadei și igrasia fiind problemele majore pe care le prezintă, dar împreună cu Bogdan Mandae-
student la Facultatea de Agricultură Timișoara- am realizat un proiect de restaurarea a clădiri, care 
odată întâmpina cu mândie pe toți cei care vizitau Piața Traian. Astfel, prin accesarea unor fonduri 
europene (prin Primăria Municipiului Timișoara sau prin O.N.G-uri) s-ar putea rezolva problema 
restaurării acestui monument arhitectural. 

Echipa noastră a propus destinatii noi pentru clădire odată ce aceasta va fi restaurată. Astfel, în 
viziunea noastră, Palatul Mirbach ar putea fi Muzeul Arhitecturii din Timișoara, Muzeul Presei Sârbe 
sau chiar hotel, astfel turiștii ar putea gusta o ”mostră” din istoria locală. 

”Aslaniana” este o echipă care s-a constituit din dorința de a schimba ceva în viitorul orașului 
nostru. Astfel, noi ne dorim să reparăm fisurile pe care le-a făcut timpul în arhitectura timișoreană. Cei 
care alcătuiesc echipa ”Aslaniana” sunt Denisa Fărcuț  din clasa a XI-a A, Teofil Barbu din clasa a X-a D, 
Andreea Șerban și Alexandra Știopu-Șoacă(căpitanul echipei)  din clasa a XI-a B.

JOB 
SHADOW DAY LA CLASA a XII a D
Prof. Ana-Maria Iacob

În acest an am continuat parteneriatul cu Junior Achievement România, după o primă experienţă 
cu Succesul profesional clasa a XII a D desfăsurând în săptămâna Şcoala-altfel un nou program de 
orientare profesională

Job Shadow Day® este un program internațional Junior Achievement, cu o tradiţie de 20 ani în 
lume și de 16 ani în România, care are ca scop crearea unei interacţiuni între tineri şi comunitatea de 
afaceri. Tinerii se familiarizează cu piața locurilor de muncă, trecând printr-un proces de recrutare-
selectie si petrecând câteva ore în “umbra” unui profesionist din domeniul dorit, pentru a înțelege mai 
bine meseria, atribuțiile, abilitățile și competențele necesare postului respectiv.

În România, programul se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale, fiind urmat 
anual de zeci de mii de elevi din toată țara, cu sprijinul comunităților educaționale, instituționale și de 
afaceri. Programul îi ajută pe tineri să înţeleagă diverse opţiuni de carieră şi să găsească mai uşor un 
răspuns la întrebările: „Ce vreau să devin după ce termin şcoala?”, „Unde vreau să lucrez?”, „Care este 
cel mai potrivit loc de muncă pentru mine?”.
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Atât coordonatorul naţional d-na Evelina 
Bălu cât şi cel regional, d-l Victor Dumitrache, 
ne-au asistat şi sprijinit în permanenţă , pe 
parcursul mai multor săptămâni, pentru a 
pregăti în cele mai bune condiţii vizite la câteva 
companii importante din oraş şi pentru a 
identifica domeniile de interes ale elevilor şi 
compatibilitatea cu aceste domenii în funcţie de 
abilităţile, competenţele şi motivaţia acestora.

Ne-am bucurat de amabilitatea si 
disponibilitatea unor profesionişti remarcabili 
şi în acelaşi timp a unor oameni deosebiţi de 
la firmele Heraeus, Continental şi IBM care 
au fost timp de mai multe ore în compania 
elevilor noştri explicându-le în amănunt cum 
decurge ziua de lucru a unui IT-ist, respectiv 
a unui manager la o astfel de companie. Am 
fost impresionaţi de rigoarea personalului care 
ne-a asigurat accesul în firme, ne-a prelucrat 
regulamentul de protecţie a muncii , ne-a 
explicat anumite faze ale procesului tehnologic 
şi ne-a indus fara sa ne streseze ideea că 
respectarea procedurilor este în beneficiul 
tuturor. 

Aş remarca de asemenea atitudinea 
elevilor care, deşi reticenţi la început în a pune 
întrebări de teama de a nu greşi , au înţeles 
destul de repede că doar fiind proactiv afli ceea 
ce te intereseaza cu adevărat şi poţi primi sprijin 
de la cei mai competenţi.

Elevii au adresat întrebări, au completat 
jurnale şi chestionare, au dat interviuri , ba chiar 
au servit ceaiul, cafeaua sau masa de prânz 
împreuna cu cei in umbra cărora au stat . 

Chiar daca uneori drumul parcurs până la 
job-ul de o zi a fost cam lung , ne-am bucurat 
cu toţii să îl parcurgem împreună iar ziua de 
shadowing a fost fără îndoială printre cele 
mai reuşite din întreg anul. Clasa a XIIa D 
mulţumeşte pe această cale celor implicaţi 
şi , mai ales, doamnelor Carmen Suciu şi 
Maria Marcovici , respectiv domnilor Dragoş 
Oichea, Mihai Cătălin Lascu şi Mihai Drăgan , 
reprezentanţi ai celor trei companii implicate.

O scrisoare...
adevărată
Prof. Cristina Mandae

Am adresat elevilor, la o oră de istorie obișnuită, o întrebare banală: “Cine mai scrie astăzi scrisori?“. 
Aproape că era o interogație retorică, dar am zărit, totuși, o mâna timidă ridicată. Am continuat:“Mi-e 
dor să scriu scrisori și, mai ales, mi-e dor să primesc și să citesc scrisori !”.
Și, ad-hoc, mi-am “recitat” adresa. Se pare că, că cineva a notat-o discret, căci, după vreo săptămână, 
am găsit în cutia poștală o scrisoare adevărată. Cu ”destinatar” și “expeditor”, cu timbru și ștampila 
Poștei Române!
Mi-a fost și mai mare surpriza când am citit-o și când am descoperit, în spatele cuvintelor , o persoană 
sensibilă, sobră, atentă la exprimarea gramaticală!
Am citit și am recitit rândurile atent caligrafiate și abia am așteptat ora de istorie la clasa a XI –a D (era 
la începutul lunii iunie 2017 ) ca să o felicit pe autoarea epistolei și să-i cer permisiunea de a o publica 
într-un număr viitor al revistei. Îmbujorată și bucuroasă, Ana Grămadă, mi-a dat acceptul publicării .
Îmi țin promisiunea și redau integral textul scrisorii ei.
Întrebarea mea rămâne: “ Cine mai scrie, azi ,scrisori ? “ …

Doamna profesoară,

Mă simt onorată de să vă îndeplinesc dorinţa prin această scrisoare. Ador orele în care imaginaţia 
mă poartă printre multele războaie, miile de file scrise care ard de nerăbdare pentru a fi citite sau 
printre toate tipurile de oameni, cu poveşti spectaculoase. Un profesor de desen îmi spunea mereu 
faptul că existenţa, experienţa şi însuşi omul sunt o artă vorbită într-o limbă împletită cu istoria pe 
care o scrie fiecare generaţie, la vremea ei. Îndeosebi, sunt foarte mulţumită pentru că istoria nu se 
experimentează doar în cărţi, ci şi în filme, care mă plasează într-un mediu nou, total diferit faţă de cel 
contemporan. Întodeauna am avut o înclinaţie spre adâncul ascuns al literelor pictate pe rândurile 
cărţiilor, poate şi pentru că detaliul şi esenţa lăsate ca amprentă asupra mea, mi-au schimbat viziunea 
asupra lucrurilor mici. “Găseşte-ţi fericirea în lucrurile mărunte”, acest mesaj de pe un pahar banal 
de cafea, luat de la magazinul de la colţ, mi-a dat de gândit asupra fericirii mele, dar şi a oameniilor 
“ocupaţi” de a mai vedea ceva în jurul lor. Vă las cu drag câteva versuri pe spatele acestei foi...

Cu drag,
Ana Grămadă
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Armonie

Printre astre rătăcite,
Printre sute de orbite,
Printre stele zburătoare,
Printre nuanţă şi culoare: 
A slavei tristă soartă 
Pe unde filele o poartă,
Apoi o dată spre uitare...
Dacă nu, chiar moare.
Şi iată pânza şi ea plânge,
Vocea, pasiunea-i se stinge; 
O pată de culoare este în decor...
Mor poeţii... mor de dor.
Se nasc talente noi
În al lumii larg şiroi,
O clipă le e trăirea 
Dar suflarea şi privirea
Emană belşug în jur,
În miezul unui suflet pur.
Dăruind zâmbet, bucurie,
Poate printr-o poezie,
O poveste sau o simfonie
În a vieţii armonie.  

Voluntariatul
școala vieții pentru dezvoltare 
profesională
Martina Waari,clasa a XI-A

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din 
proprie inițiativă de orice personă fizică, în folosul altora, fără un 
beneficiu material. Este una dintre sursele in care iți poți dezvolta 
abilitățile conversaționale,munca în echipă,  poți cunoaște oameni noi si poți participa la 
diferite evenimente care te vor ajuta să dobândești anumite calități.

Una dintre calitatile pe care le dezvolți este responsabilitatea. Responsabilitatea  este principiul 
care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană ești, care iți sunt convingerile sau ce vrei 
sa devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândești prin muncă. Respectul față de tine si 
față de ceilalți îl câștigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura lor.  Eu 
am fost voluntară în fundația ACAS, un proiect american conceput în folosul copiilor cu dezabiltăți. Aici 
responsabilitatea era una foarte mare deoarece parinții isi lăsau copiii in grija noastră preț de câteva 
ore timp de o săptămână și noi a trebuit să-i implicăm în  activități de stimulare care să le dezvolte 
coordonarea, creativitatea , să le  atragem curiozitatea în mici experimente științifice unde ei au putut 
învăța câteva reacții chimice prin propria lor descoperire.  

Al doilea element definitoriu al 
voluntariatului este comunicarea. Prin 
voluntariat, cel mai rapid se dezvoltă 
abilitatea de comunicare. Barierele 
ridicate de timiditate, frica de a vorbi 
în public, greutățile întâmpinate în 
crearea unor legături de prietenie sunt 
spulberate. A fi voluntar inseamnă de 
asemenea apartentența la un grup, 
un grup care devine in scurt timp o 
familie, iar relațiile deși sunt de natură 
profesională, devin și personale. Tot in 
fundația ACAS am avut posibilitatea de 
a cunoaște și de a lucra cu voluntari 
din SUA și  Marea Britanie cu care 
am întemeiat relații de prietenie care 

există si până în ziua de azi. Lucrând cu copii cu dizabilități a necesitat multă răbdare și empatie dar a 
meritat tot efortul deoarece copii au răsplătit munca noastră cu multă dragoste și recunoștință. 

Voluntariatul pe lângă muncă și legarea de noi prietenii înseamnă investiție în  propria ta 
persoană. Ajuți și te ajuți și pe tine să te dezvolți deoarece situațiile în care ești pus îți dezvoltă calități 
pe care nici nu ai știut că le ai. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de voluntariat 
inseamna acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării crizelor de orice fel. Mai mult 
decât atât voluntariatul pentru un elev de liceu este  important în cazul în care elevul se gândește să 
urmeze o facultate din străinătate. Aceste universități pe lângă rezultatul academic pun accent și pe 
activitățile de voluntariat pe care le-au desfășurat viitorii candidați  deoarece astfel ei  pot descoperi 
mai bine abilitățile și dorința de implicare în societate ale acestora.
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“Aslăneștii”
la Festivalul Național de 
Teatru „Copil în Europa”
Andreea Şerban, clasa a XI-a B

În perioada 3-12 octombrie 2017 a avut loc, la Timișoara, a X-a ediție a Festivalului Național de 
Teatru pentru Copii și Tineret “Copil în Europa”, unde trupa de teatru “Aslăneștii” a susținut piesa 
“Steaua fără nume” de Mihail Sebastian. A fost o adevărată plăcere să participăm la acest festival și să 
urmărim reprezentațiile trupelor concurente.

Am avut șansa, să fim în postura de spectatori la reprezentațiile pe care trupele aflate în concurs 
le-au susținut în ziua în care eram și noi progamați. Astfel, trupa “Art Attack” ne-a surprins plăcut 
cu piesa “Pacea cu Zmeii” de Mihail Butulescu, un spectacol amuzant despre Făt-Frumos și Zmeul 
Zmeilor care trebuie să facă pace dupa ani și ani de lupte.

O altă scenetă interesantă cu un puternic mesaj anticomunist ne-a fost oferită de trupa de teatru 
“Har”, din Arad, spectacol intitulat “Amintiri”, prezentată într-o manieră modernă, care a avut un mare 
succes la public. 

Trupa “Nil”, din Timișoara, a susținut piesa în limba germană “Frauen im spiegel, care a impresionat 
juriul prin costumele actorilor, decorul și muzica spectacolului. 

Ziua de concurs s-a încheiat într-o notă veselă datorită trupei Thalia, de la Iași,care a susținut 
spectacolul, “Doctor fără voie” de Moliere. 

Spectacolul “Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, susținut de trupa noastră, a fost 
recompensat, la finalul competiției artistice, cu Premiul Special al Juriului pentru Promovarea 
Dramartugiei Românești. Acest fapt ne-a adus o mare bucurie și, în același timp, satisfacția că eforturile 
noastre au fost apreciate.

Pentru câțiva dintre “Aslăneștii” a fost ultimul spectacol: Debora Ozarchevici, Laura Mica-
Prundeanu, Andra Ailincăi și Cristian Ferenczi (coordonatorul echipei tehnice în ultimii trei ani) se 
retrag în plină glorie! I-am întrebat, pe toți, ce a însemnat pentru ei trupa de teatru. Iată ce mi-au 
declarat:

„Pentru mine trupa de teatru a însemnat descoperirea unei noi pasiuni. Am realizat că, pe lângă 
pasiunea mea pentru cântat, am și o pasiune timidă, pentru teatru. Trupa de teatru “Aslăneștii” m-a 
ajutat din toate punctele de vedere să-mi înving frica de scenă, m-a ajutat să mă dezvolt pe partea 
artistică, m-a învățat să lucrez în echipă și mai ales, m-a ajutat să cunosc oameni minunați. Împreună 
cu doamna profesoară Cristina Mandae, am participat la multe concursuri și activități organizate 
de școală,pentru care ne pregăteam enorm. Fiecare sfârșit de spectacol era răsplătit cu aplauzele 
spectatorilor. Atunci simțeam că toată munca depusă de noi era apreciată și înțeleasă de oamenii care 

ne priveau. O să-mi lipsească foarte mult toate repetițiile și toate excursiile noastre în care mergeam să 
arătăm și altora ceea ce am pregătit cu multă plăcere.

Cel mai bun rol pe care l-am jucat în cei patru ani de activitate este personajul Wanda. Ea era 
o femeie stilată, pedantă care iubea felul în care arăta, pentru ea contând modul în care se afișa în 
societate. Pot să spun, că din acest motiv, mi-a fost ușor să intru în pielea personajului, și să mă apropii 
încet, încet de ceea ce însemnă Wanda în esența ei. Wanda era, în același timp, o fire cuceritoare care 
flirta cu Mircea, un bărbat însurat. Aici a fost provocarea pentru mine, dar, cu muncă, exercițiu și multe 
îndrumări din partea doamnei profesoare Mandae, am reușit să duc, la final tot efortul meu.” 

Andra Ailincăi, clasa a XII-a B

“Pentru mine, trupa de teatru a reprezentat, încă din prima clipă, o mare provocare, pe care nu 
o voi regreta niciodată. Prieteniile și emoțiile legate între micii “actori “din trupa de teatru “Aslăneștii” 
m-au format, crescut și întărit pe parcursul tuturor celor patru ani. Am râs, am plâns,am câșigat. 
Am pierdut, am greșit, am excelat. Toate aceste evenimente m-au învățat că în viață nu poți fugi de 
provocări și că poți să iți iei inima în dinți și să experimentezi noi aventuri fascinante.

Cu multe mulțumiri față de organizatorii trupei, pot spune că am avut onoarea de a juca în toate 
piesele și am avut roluri consistente încă din prima mea apariție în trupă. Am avut și roluri principale 
și roluri secundare, dar pentru mine, cel mai important rol l-am jucat în piesa “Gaițele, nu datorită 
gradului de importanță a rolului, ci pentru că eu, împreună cu toți actorii ne-am atașat de această 
piesă cum nu ne-am fi închipuit. 

Debora Ozarchevici, clasa a XII-a B

„Pentru mine, trupa de teatru a fost o a doua familie, un grup de oameni care ne strângeam 
după ore pentru a face repetiții, pentru ceea ce ne pasiona cel mai tare, teatrul. Mi-a plăcut foarte mult 
teatrul chiar de prima oară când m-am întâlnit cu el, la Balul Bobocilor din anul 2014, unde era o probă 
pentru concurs. Încă îmi amintesc cu mare drag replicile de la acel eveniment. Am jucat-o pe Mița din 
“D’ale carnavalului”. De atunci a urmat o minunată călătorie în lumea artei dramatice, alături de oameni 
minunați, cu care m- am simțit extraordinar.

Rolul cel mai reprezentativ pe care l-am jucat a fost Colette din piesa “Gaițele”, care mi-a dat voie 
să îl interpretez exact cum sunt eu, și care mi-a pus în valoare personalitatea și aptitudinile artistice. 
Ce mi-a plăcut foartemult la acest rol este că la un moment dat,în timpul înterpretării spectacolului, 
eu mă certam cu “mama-soacră”,  iar apoi îi aruncam un pahar cu apă în față! Acest spectacol a fost 
înterpretat de mai multe ori, în fața școlii și la diferite festivaluri  și concursuri de teatru, iar mie îmi 
părea rău de colega mea, dar tot timpul râdeam când îi aruncam paharul cu apă în față. “

Laura-Maria Mica-Prundeanu, clasa a XII-a B

Personal, am un sentiment ciudat de bucurie, că voi putea continua cel puțin un an de zile, 
activitatea mea artistică, dar și de tristețe, că “veterană” fiind, mă despart de prietenii mei dragi. 
Important este faptul că, în urma preselecțiilor recente, noii membrii -boboci, bat la ușa noastră: 
Andrada Balaj, Tania Vulpenaru, Vlad Grosu, Dan Țucă-Tămaș -din clasa a IX-a B, Valentina Mihu – din 
clasa a IX-a D, Andreea Alexa și Inas Khadim, din clasa a X-a B, precum și Teofil Barbu, din clasa a X-a D.

Sperăm că aceste “noutăți” vor fi de bun augur și că, primul nostru spectacol în noua formulă va fi 
un nou succes! Așa ne-am obișnuit, așa am obișnuit și publicul-cu seriozitate, efort și dăruire! 

Veniți la teatru!
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”Aslăneștii”
Tot înainte!
Paul Duțu, clasa a X-a A 

Consider că persoanele care reuşesc să își învingă emoţiile în 
momentele când multe priviri sunt aţintite asupra lor, sunt demne de admirat!

La preselecțiile pentru trupa de teatru ”Aslăneștii”, am avut parte de multe surprize. Toți 
participanții au încercat să joace un rol, la propriu și la figurat, în această trupă, dar din păcate, nu toți 
au avut aptitudini pentru acest lucru. 

Cei aleși sunt următorii: Andreea Alexa, din clasa a X-a B, pe care aș dori să o felicit pentru că a 
avut o prestație excelentă. Totuși cred că mai are de lucrat la modul de gestionare a emoților, căci 
pentru un actor adevărat acest lucru e absolut necesar.  Inas Kahdim, din clasa a X-a B, este o prezență 
interesantă cu mult joc scenic și cu toți abia așteptăm să o vedem pe scenă. Valentina Mihu, din clasa 
a IX-a D, a constituit o mare surpriză, oferind o interpretare originală. Teofil Barbu, din clasa a X-a D, 
care s-a remarcat anul trecut la Aslanii au Talent, și anul acesta la Balul Bobocilor ne-a uimit prin jocul 
scenic și a reușit să ne ofere un moment artistic deosebit.Dan Țucă-Tămaș, din clasa a IX-a B, m-a 
surprins prin tonalitatea timbrului vocal ușor neobișnuit, după părerea mea, și cred că va face o mare 
impresie în rolul pe care îl va juca. Vlad Grosu, din clasa a XI-a B, a uimit audiența prin prezența scenică 
și dezivultura prestației sale. Elevele Andrada Balaj și Tania Vulpenaru, din clasa a XI-a B au reușit să 
intre în rolul Coanei Joițichii și al Ziței oferind un mic spectacol care a atras aprecierea jurului.

Părerea mea este că, cei mai potriviţi oameni pentru a fi actori sunt cei care înţeleg arta teatrală și 
adoră să insereze din când în când în personalitatea lor mici trăsături specifice personajelor fabuloase 
pe care le interpretează.

Primul spectacol în care noii membri ai trupei vor avea posibilitatea să se afirme va avea loc cu 
prilejul Sărbătorii Crăciunului care se va desfășura pe data de 21 decembrie 2017 în Sala de Festivități 
a Consiliului Județean Timiș. De la piesele clasice precum: Gaițele de Alexandru Kirițescu, Steaua fara 
nume de Mihail Sebastian, Doamna ministru sau Doctor în filosofie de Branislav Nusici, Aslăneștii vor 
schimba registrul repertorial și vor aborda o piesă care aparține teatrului absurdului, al cărui creator a 
fost Eugen Ionescu. Această nouă abordare artistică va fi o provocare pe care membrii trupei se vor 
strădui, cu siguranță să o pună în practică, și să demonstreze publicului de ce sunt în stare!

DEBUT
LITERAR

Dezlănţuire

Vântul loveşte cu putere peretele gol,
Lipsit de apărare şi de orice gând,
Umplut cu parfum de copaci, suspinând,
Cu şoapte de lună şi-amurg,

Cu ce-a mai rămas din viața pustie,
Cu parfum de vagă amintire, 

Parfum de frunze putrezite şi de soare 
Şi de muşchi, pe scoarţă şi visare, 

De îmbrăţişări de ploaie şi furtună,
De ecou de râu ce-ngână 

Şoapte de vulturi şi câmpii,
Bătute de ropote de cai, pustii,
De viscol şi de voci şi susur

De dezlănţuire, 
De natură vie… 

Cândva, noaptea

La fel cum stelele se-ascund după nori,
Glasul unui gând se-ascunde-n ecou,
Sentimentele-s pierdute lin, în abis,
Iar inima scăldată-mi va fi într-un vis.

Trandafiri

O ploaie profundă m-a înseninat,
Deşi vrea să ascundă cerul aflat
Deasupra mea, deasupra tuturor,
Deasupra acestui covor -

De frunze colorate,
De şoapte de vânt uitate,
De nea neatinsă şi topită,
De atingere de fiinţă iubită. 

Mă înseninează ropotul ploii,
Împăcarea faţă de sine,
O zi îndepărtată, dată uitării,
De lacrimi de fericire.

Uitată nu va fi, doar reamintită,
Căci viaţa s-a schimbat în profunzime,
Viaţa s-a schimbat în fericire,
În trandafiri învăluiţi cu iubire. 

Îmi doresc cât mai multe zile ca aceasta,
În prezenţa ta şi-a nimănui,
În prezenţa siguranţei de-a mă-nvălui
În parfumul tău şi-n braţele tale,
În fericire pură şi uitare
A tot ce nu-i senin. 
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Târgu Mureș
istorie, artă și SMURD
Anastasia Pavel, clasa a XI-a D

O LECȚIE DE ISTORIE ALTFEL
„Am plecat din Timișoara plin de voie bună, cu autocarul, împreună cu colegii și doamnele 

profesoare Cristina Mandae și Ileana Dolinschi, spre orașul Târgu Mureș. Așa cum era cunoscut în 
vechime, este un oraș vechi, cu o istorie bogată, plină de frământări. Fondat în timpuri străvechi, 
orașul cunoaște prima atestare documentară în anul 1332. De atunci, s-a dezvoltat permanent, iar în 
prezent este un important centru cultural și turistic al României.În incinta Cetății Medievale, cu ziduri 
groase și bastioane puternice, bine păstrate, deși au fost construite la începutul secolului XVII se află 
biserica reformată în stil gotic, construită în secolul  XIV de ordinul franciscan, finalizată în totalitate de-
abia în 1490, fiind cea mai veche clădire din Târgu Mureș. În prezent, au loc diferite acțiuni artistice și 
culturale.La 17km de Târgu Mureș, în comuna Gornești, se află Castelul Teleki, un loc încărcat de istorie, 
construit de familia Teleki în stil baroc, este considerat cel mai frumos castel din Ardeal.” 

Alex Măcrescu, clasa a XI-a B

„În această excursie am avut ocazia să cunosc orașul Târgu Mureș și să formez prietenii care, sper 
să fie de lungă durată. Am fost plăcut surprins de Palatul Culturii și Biserica Reformată din cetate.”

Aron Butnar, clasa a X-a D

„Din tot ce am vizitat, la SMURD mi-a plăcut cel mai mult. Spitalul este bine dotat având unele 
sisteme inedite, cum ar fi capsula de transmis mostrele de sânge de la o secție la alta. Al doilea 
obiectiv care m-a lăsat plăcut surprinsă a fost Palatul Culturii, în special Sala Oglinzilor, unde fiecare 
vitraliu avea o poveste.”

Natalia Vlăduțu, clasa a XI-a B      
                                     
“Târgu Mureș este un oraș foarte frumos, cu clădiri impunătoare, cu o arhitectură ieșită din comun 

și cu foarte multe obiective turistice. Am inaugurat clasa a XI-a, cu o excursie minunată, în care am 
avut ocazia să vizitez, să învăț,să ascult, să leg prietenii și să-mi îmbogățesc cultura generală. Dintre 
toate obiectivele vizitate, cel mai mult m-a impresionat vizita la Spitalul de Urgență, unde am avut 
ocazia să văd cum se desfășoară o zi de muncă pentru un medic.”

Andra Bobin, clasa a XI-a B

„Mi-au plăcut mult obiectivele vizitate, precum: Cetatea Medievală, Grădina Zoologică și Centrul 
SMURD din oraș. Cea mai plăcută experință am avut-o la Centrul SMURD datorită informațiilor pe 
care le-am acumulat și, de asemenea, a fost plăcut să văd un spital foarte bine dotat, precum cele din 
străinătate.”

Dragoș Biru, clasa a XI-a B

„Iubesc să merg în excursii, dovadă clară că de când sunt în acest liceu, am participat la toate. 
Târgu Mureș este un oraș cu specfic transilvănean,  unde există locuri incredibil de frumoase care te 
fac mândru că trăiești în această țară. Cel mai mult mi-a plăcut la Centrul SMURD, unde am învățat 
multe lucruri noi și  sunt sigur că-mi vor fi de folos în viitor.De asemenea, am rămas plăcut surprins de 
Castelul Teleki.”

Alexandra Asîi, clasa a XI-a B

„Prima mea excursie din liceu a fost cea de la Târgu Mureș, iar acum sunt din nou aici, după doi 
ani. A fost o excursie foarte frumoasă, dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost Palatul Culturii.”

Bogdan Dobrean, clasa a XI-a B

„A fost o excursie minunată în care am vizitat o parte din Târgu Mureș și frumusețea inegalabilă 
a orașului. Deși am mai fost aici și aș mai merge încă o dată, să îmi petrec timpul cu prietenii și să 
vizităm obiectivele turistice ale orașului.”

Marius Ghimboașă, clasa a XI-a B

„Clădirea pe care am considerat-o cea mai interesantă a fost cea a Palatului Culturii care deține 
foarte multe opere de artă dar are și o arhitectură aparte.” 

Andrei Pălcuț, clasa a XI-a B

 „Excursia a fost frumoasă, pentru că mi-am revăzut orașul de suflet pe care-l vizitez, an de an 
împreună cu familia, pentru că am petrecut clipe minunate cu colegii și cu doamnele profesoare.” 

Alina Marcu, clasa a X-a A

„Excursia la Târgu Mures, pot să spun că a fost una dintre cele mai frumose excursii. Am vizitat 
tot felul de locuri interesante si chiar extrem de frumoase, cum ar fi: Gradina Zoologică, Castelul Teleki 
din Gornești care m-a impresionat destul de mult, dar un minus ar fi ca nu este renovat, Biserica 
Reformată din Cetate si Palatul Culturii. Târgu Mureș este un oraș misterios și frumos.”

Lavinia Berariu, clasa a XI-a C

„Orașul Târgu Mureș este unul dintre orașele în care aș mai dori să revin,deoarece m-a 
impresionat prin arhitectura sa.”

Claudia Pavel, clasa a XI-a C

„Surpriza excursiei a fost vizitarea Centrului SMURD,un loc impresionant.Pentru echipa de Sanitarii 
Pricepuți a fost o adevărată plăcere turul întregului centru. Acesta are un sistem foarte bine dotat și 
foarte bine pus la punct. Este uimitor cât de bine organizat este sistemul sanitar.Oamenii cu care am 
interacționat acolo sunt foarte primitori și deschiși.”

Cătălina Păuna, clasa a XI-a B

„În această excursie am învățat foarte multe din istoria orașului,vizitând: Palatul Culturii, minunatul 
Castel Teleki din Gornești, Centrul SMURD și multe altele. Pe lângă cultura generală pe care mi-am 
format-o, am învățat multe și pe plan social,în relațiile cu colegii.”

Carina-Raluca Tufiș, clasa a X-a B

„Excursia de la Târgu Mureș a contat prin experiența frumoasă trăită alături de colegii și cadrele 
didactice participante. Din punct de vedere personal,acesta a reprezentat îmbinarea perfectă dintre 
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cultură și distracție. Drumul a fost lung,timpul însă a fost scurt. Am rămas plăcut impresionat de 
frumusețea traseului parcurs, Târgu Mureș este un oraș care se evidențiază prin cultură și arhitectură. 
Experiența culturală trăită a fost una de calitate, însă nu pot neglija nici momentele frumoase, trăite 
alături de colegii mei. „

Grațian Goloșie, clasa a XI-a B

„Această excursie a fost,pentru mine, un alt prilej de a descoperi țara, însă,de data aceasta, a fost 
puțin mai diferit. În primul rând,pentru că ,față de alte locuri din țară unde am fost,Târgu Mureș a fost 
ca o țară într-o țară, din cauza marilor influențe maghiare care se pot vedea și azi, dar și din cauza 
faptului că, față de alte orașe de genul Timișoarei, centrul e mult mai bine definit ca un centru. Mi-
au plăcut foarte mult Cetetea, Palatul Culturii și  zona centrală, orașul în sine, care, pe lângă Cluj sau 
Sighișoara,este unul din cele mai frumoase orașe pe care le-am vizitat.”

Marius Nichiteanu, clasa a X-a D

„Cel mai mult mi-a plăcut Cetatea Medievală din centrul orașului. De asemenea, Castelul Teleki din 
Gornești m-a impresionat prin frumusețea lui și a peisajului din jurul lui.” 

Mircea Rohoznianu, clasa a XI-a D

„Personal, mi-a plăcut excursia la Târgu Mureș, deoarce am văzut și am făcut o mulțime de lucruri 
intresante, spre exemplu am cunoscut oameni noi, am văzut orașul și împrejurimile acestuia. A fost o 
excursie reușită și sper sa particip la cât mai multe de acum inainte.”

Mihai Sîrbu, clasa a X-a B


