
INTERVIU
 PROF. RADMILA CHEVEREȘAN

,,Dacă aș fi din nou la început de drum și aș avea vârsta 
tinerilor mei elevi, aș lua decizia de a mă forma tot ca 
profesor de limba și literatura română... “

1. Ce v-a determinat să deveniţi profesor de limba şi literatura română?

        Din fărâmele amintirilor despre gândul de a deveni profesor de limba și literatura română, se conturează o stare 
pe care am avut-o atunci când eram elevă în clasa a XI-a, la Liceul de Filologie-Istorie din Timișoara, în iarna anu-
lui 1985. Îmi amintesc că am trăit o intensă dorință de a urma cariera didactică. Era ca o nevoie a sufletului meu, 
determinată de o mare pasiune pentru studiul limbii și al literaturii române, fapt care a contribuit la concretizarea 
idealului profesional.

2. Când şi unde v-aţi început cariera didactică?

       Mi-am început cariera didactică la 1 septembrie 1993, la Colegiul ,,C. D. Loga” și la Școala Normală ,,Eftimie Mur-
gu” din  orașul nostru. În anul școlar 1994-1995 am avut șansa să lucrez la Colegiul Național Bănățean, liceul pe care 
l-am absolvit, iar din 1999 și până în prezent am privilegiul de a face parte din corpul profesoral al Colegiului Național 
,,Ana Aslan”, școala mea ,,de suflet”.

3. Cum a fost începutul dumneavoastră în învăţământ?

       Începuturile mele în învățământ, un fragment de viață devenit amintire, au fost foarte frumoase și reprezintă un 
reper în ampla țesătură a amintirilor din perioada tinereții. Îmi amintesc cu drag de primele săptămâni de școală, de 
clasa a IX-a care mi-a fost repartizată la dirigenție, de atașamentul acestor copii care m-au căutat, ulterior, în timp ce 
eram la o altă școală. Îmi este cu neputință să surprind în cuvinte emoția începutului în cariera didactică. Aș putea să 
compar totul cu un vis devenit realitate, a cărui vrajă nu s-a destrămat niciodată. Îmi amintesc în detaliu ,,culorile” 
primei zile de școală, emoțiile trăite.
       Se cuvine să recunosc că nu a fost ușor de la început, fiindcă am primit ore la liceu și trebuia să studiez cu ele-
vii limba și literatura română și literatura universală. Aprofundarea literaturii universale a reprezentat pentru mine 
o șansă de a aborda diferit conținuturile literaturii române. Începutul în cariera mea didactică a fost un test de 
rezistență, o mare șansă și un impuls de a continua să profesez.

4. Dacă aţi fi din nou la început de drum şi aţi avea 18-19 ani, ce decizie aţi lua? Aţi alege să fiţi tot 
profesor de limba şi literatura română?

       Dacă aș fi din nou la început de drum și aș avea vârsta tinerilor mei elevi, aș lua decizia de a mă forma tot ca 
profesor de limba și literatura română. Nu-mi pot imagina altfel reluarea traseului meu existențial, etapa ,,întemeierii” 
în profesie.
       Abordarea literaturii înseamnă pentru mine o mare deschidere spre cunoașterea profundă a sufletului, a minții și 
a spiritului ființei umane, a întâmplărilor noastre interioare și o implicare în fascinanta aventură a cuvântului.

5. Ne puteți spune care sunt avantajele și dezavantajele în cariera de profesor?

       Avantajele, în cariera de profesor, sunt nenumărate. Mă simt implicată în marea poveste a devenirii mele și a tin-
erilor pe care încerc să-i ajut să fie bine pregătiți la cele două probe ale examenului de bacalaureat. Profesia de dascăl 
mă face să simt că am șansa de a mă implica într-o etapă esențială a vieții tinerilor noștri, care și ei mă ajută să învăț 
cum ar fi ideal să interacționez cu oamenii. Este o profesie atât de frumoasă, încât dezavantajele sunt irelevante.

6. În ceea ce priveşte relaţia profesor-elev, ce ne-aţi putea spune în privinţa generaţiilor actuale? 

       Relația profesor-elev este complexă și ar trebui să se întemeieze pe respect reciproc, pe dorința tuturor de a se 
perfecționa, de a învăța unii de la alții. În construirea unei relații pozitive, cred că profesorul trebuie să dovedească 
empatie, răbdare, responsabilitate și un înalt grad de pregătire profesională, pentru a fi capabil să-și ajute elevii în 
efortul lor de a face față dificultăților vieții școlare.
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7. Ne puteți povesti cea mai plăcută experiență pe care ați avut-o aici, la Colegiul Național „Ana 
Aslan”?

       La Colegiul Național ,,Ana Aslan” am trăit nenumărate experiențe plăcute. Ar fi dificil pentru mine să selectez 
,,cea mai plăcută experiență”, în cei 19 ani petrecuți în această școală.
       Cele mai surprinzătoare momente sunt prilejuite de lectura cărților, de marea aventură a cuvintelor prin care 
suntem legați de sentimentele și experiențele pe care le trăim și le imaginăm. Cea mai plăcută experiență din marea 
poveste în care suntem implicați se nuanțează în detalii, în percepții și impresii unice și inefabile.

8. Cum ați caracteriza elevii liceului nostru?

       Elevii liceului nostru sunt tineri frumoși, responsabili, preocupați de devenirea lor profesională și spirituală. Sunt 
exigenți, idealiști și au un pronunțat simț al valorilor. Îi consider pregătiți să-și realizeze idealul existențial.

9. Vi se pare diferită viața de licean contemporană, comparativ cu anii dumneavoastră de liceu?

       Viața unui licean din perioada contemporană nu mi se pare cu totul diferită de ceea ce a trăit generația mea. Mă 
gândesc la idealurile pe care încercăm să le făurim, să le transpunem în realitate. Eu am studiat la un liceu de prestig-
iu, iar colegii mei au fost tineri responsabili, ambițioși, foarte bine pregătiți intelectual și fizic. Pentru a putea progresa 
în lumea în care trăim, este nevoie de perseverență și de muncă asiduă.

10. Aveți un model în viață sau în carieră?

 Recunosc că în viață nu mi-am impus să urmez un model anume.  Mi-am făurit, în timp, un ideal, ca orice ființă. 
Structura ideală pe care am creat-o încerc să o perfecționez mereu.
       În profesie am întâlnit foarte multe modele. M-au impresionat, de pildă, în timpul facultății, acei profesori care au 
dovedit o ținută intelectuală impresionantă.

11. Care credeți că este cheia unei relații de succes profesor-student?

       Din punctul meu de vedere, cheia unei relații de succes profesor - student constă într-o bună cunoaștere 
reciprocă și o serioasă pregătire profesională.

12. Dacă le-ați putea da câteva sfaturi elevilor de la Colegiul Național „Ana Aslan”, care ar fi acelea?

       Le doresc tinerilor de la Colegiul Național ,,Ana Aslan” să fie preocupați de intensitatea vieții lor, de împlinirea în 
carieră, să aibă sentimentul valorilor, să fie exigenți în utilizarea limbii române și preocupați de construirea unor relații 
interumane desăvârșite.
    

         A consemnat
      Alexandra Ştiopu-Şoacă, clasa  XII-a B
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10 pentru 
Belgrad!
prof. Cristina Mandae

 O vizită la Belgrad reprezintă, pentru mine, de fiecare dată, nu numai o mare bucurie, ci și un prilej de a re-
descoperi orașul. Belgradul mi se relevă, întotdeauna, altfel. L-am vizitat primăvara, când este inundat de lumină și 
verdeață, vara când fierbe sub soarele dogoritor, iarna - când pare amorțit și înghețat, dar vibrează și clocotește de 
viață prin oameni, muzică și veselie. 

 Dar două zile minunate de sfârșit de octombrie petrecute aici au contat pentru mine mai mult decât patru an-
otimpuri la un loc, căci distracția, buna dispoziție, antrenul și compania au întreținut atmofera! Au fost două zile pline 
care ne-au apropiat și ne-au îmbogățit sufletește, ne-au dat speranțe că prietenia, spiritul de echipă, de fair-play și 
armonia nu sunt valori perimate. 

 „Programul cultural” a fost bine armonizat cu opțiunile noastre. Un tur al orașului cu „autocarul turistic” a 
fost binevenit și util pentru toată lumea. Am parcurs bulevarde largi și străduțe înghesuite, într-un trafic demn de o 
capitală care se respectă, înregistrând totul cu o curiozitate de turist adevărat care vrea să știe totul: Casa Florilor - 
mausoleul lui Iosip Broz Tito (președintele care a făcut din Iugoslavia un stat comunist liberal), Catedrada Sf. Sava 
(Patriarhia Ortodoxă Sârbă), aflată în construcție de la începutul veacului trecut, încă nefinalizată, Parlamentul Ser-
biei, Palatul Regal, Palatul Prezidențial, clădirile bombardate în anii 90 - mărturii ale cauzei dezintegrării fostei 
Iugoslavii, Noul Belgrad, cu clădiri moderne și parcuri verzi imense.

 Plimbarea prin Orașui Vechi („Stari Grad”) a scos la iveală alte obiective turistice: Piața Republicii, cu statuia 
lui Mihailo Obrenovici, cel care a eliberat Serbia de sub dominație otomană în 1867 și a bus bazele Serbiei moderne; 
Strada Mihailova - artera principală a orașului, loc de promenadă plină de magazine, restaurante, terase și artiști 
ambulanți; Catedrala Sf. Sava - care domină orizontul Belgradului, construită pe locul unde Sf. Sava a fost ars în 
secolul al XVI-lea, de către un comandant turc; Teatrul Național și Muzeul Național al Serbiei, situate în Piața 
Republicii-clădiri monumentale în stil neoclasicist de început de secol XX; Strada SKADARLYA - locul unde se aduna, 
în secolele trecute, lumea boemă a orașului cu restaurante arhipline și orchestre instrumentale gălăgioase.

 N-au lipsit nici imaginile inedite: o nuntă, după tipic sârbesc cu alămuri și tamburine, în ritmuri de Goran Bregov-
ic, dar și steagul Serbiei fluturat de nuntași, o masă copioasă pe Skadarlya, cu un ospătar resemnat în fața a 10 do-
amne hotărâte care știau exact ce vor, un mic „prolog” al chefului regizat la hotel, în camera 703, un epilog  glorios și 
o „poză de grup” (a câta oare?) la plecarea de pe Skadarlya în fața unui stabiliment mai deocheat... 

 Finalul periplului cultural a fost Kalemegdanul, cu  Cetatea Belgradului semeaţă şi victorioasă, înconjurată de 
bastioane mândre, un adevărat muzeu de istorie în aer liber. Şi ne-am amintit de Iancu de Hunedoara al nostru care 
apăra Belgradul şi creştinătatea de pericolul otoman (în 1456), dar şi de Suleymanul turcilor care a cucerit Cetatea în 
1521. Panorama asupra oraşului precum şi confluenţa râului Sava cu Dunărea ne-au oferit un tablou nemaipomenit.

 Istoria tumultoasă a oraşului răzbate prin toate monumentele şi edificiile sale: de la vechea aşezare romană Sin-
gidunum, la „Oraşul Alb” din evul mediu, de la regatul medieval al sârbilor condus de Ştefan Nemanya la înfiinţarea 
Principatului Serbiei în secolul al XIX-lea, de la retragerea armatei sârbe în Insula Corfu, în Primul Război Mondial, 
la constituirea, în 1918, a Regatului Sârbo-Croato-Sloven, transformat treptat în Iugoslavia lui Tito. Astăzi, este 
doar Republica Serbia, o ţară de 7 milioane de locuitori, o ţară mică, dar cu un potenţial economic şi uman promiţător.

 Dincolo de istorie şi de vremea superbă care ne-a însoţit, vizita la Belgrad a fost o „poveste frumoasă” despre 
înţelegere, comunicare, solidaritate de grup şi despre conştiinta apartenţei la echipă! Numai 10 persoana hotărâte şi 
entuziaste au putut face posibilă această „poveste”.
 „Nucleul dur” s-a format deja! Cine va îndrăzni să i se alăture?
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P.S. 
 La team building-ul „Comunicare şi bune practici” au participat:
   Director, prof. Adriana Sopon,
   Director adjunct, dr. Cosmina Chihai,
   Secretar-şef, ing. Lucia Blajovan,
   Contabil-şef, ec. Rodica Talpaş, 
   Secretar, chim. Florica Roşca,
   Prof. Cristina Mandae - Consilier educativ, 
   Prof. Camelia Raicov - Secretar Consiliul de Administraţie,
   Prof. Sorina Marin - Responsabil Comisie Perfecţionare,
        Prof. Sanda Groza - Responsabil Comisia  pentru Sănătate şi Securitate în Muncă,
   Prof. Rodica Dumitru – Membru în Comisia pentru acordarea burselor şcolare.
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CONSILIUL 
ŞCOLAR AL ELEVILOR, 

LA ÎNCEPUT DE MANDAT
Paul-Cristian Duţu, clasa a XI-a A

 În urma alegerilor din cadrul Consiliului Şcolar al Elevilor, am avut ,,privilegiul” să devin noul Preşedinte al acestei 
structuri. De asemenea, pentru funcţia de Vicepreşedinte din Biroul Executiv a fost aleasă Andreea Alexa, elevă în clasa 
a XI-a B. Cel mai mare număr de voturi pentru postul de Secretar a fost îndreptat spre Sara Stancu, din clasa a X-a B.

     Prima şedinţă din acest an şcolar a avut ca scop: prezentarea proiectelor care se vor desfăşura în primul semestru, 
precum şi alegerea Directorilor de Departamente. Balul Bobocilor - ediţia 2018 se încadrează pe lista proiectelor no-
astre şi deja îl considerăm un succes! Alte activităţi care urmează să fie puse în practică sunt: Expoziţia de desene cu 
tema ,,Centenarul României Mari”(o iniţiativă extrem de promiţătoare a elevei Călina Anton din clasa a XII-a B), Târgul 
de Crăciun, proiectul ,,Mândru că sunt român” şi concursul ,,Excelsior”, care presupune o întrecere între clase priv-
ind numărul de diplome obţinute sub sigla şcolii în anul precedent şcolar. La conducerea Departamentului Concursuri 
Şcolare şi Extraşcolare a fost ales Andrei Eberling, elev în clasa a X-a B, care a impresionat prin prestaţiile la concur-
surile ,,FILE DE ISTORIE -UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE”- ediţia 2018 şi ,,ZIUA EUROPEI”- ediţia 2018. Director 
al Departamentului Cultură, Educaţie şi Programe Şcolare a fost votată Călina Anton, din clasa a XII-a B, o artistă în 
ceea ce priveşte desenul. Anamaria Liulica, din clasa a IX-a C, a optat pentru conducerea Departamentului Sport şi a 
câştigat, fiind una dintre cele mai potrivite persoane pentru adjudecarea acestui post, deoarece practică tenis de şapte 
ani. Departamentul Informare, Formare, Mobilitate şi Consiliere este coordonat de către Denisa Stanoiev, din clasa a 
XI-a B, o elevă ambiţioasă şi creativă. Alexandra Ştiopu-Şoacă din clasa a XII-a B, a dorit să se menţină în funcţia de 
Avocatul Elevilor şi să ofere, în continuare, un sprijin enorm pe toate planurile care implică activitatea Consiliului Şcolar 
al Elevilor.

     Consider că proiectul ,,Mândru că sunt român” din acest an şcolar trebuie să ocupe o poziţie simbolică în tradiţia 
liceului, deoarece se suprapune cu Centenarul României Mari. Este important ca elevii şcolii noastre să adopte o ţinută 
tradiţională românească sau măcar să poarte un însemn al acestei sărbători, în zilele premergătoare datei de 1 De-
cembrie. Pe coridoarele şcolii va fi difuzată muzică patriotică, generând în sufletele ascultătorilor emoţia şi mândria 
corespunzătoare apartenenţei la teritoriile care au fost apărate cu multă glorie şi vitejie de către strămoşii noştrii. 

     O altă activitate, care este îndrăgită în mare măsură atât de elevi cât şi de profesori, este Târgul de Crăciun. Acest 
proiect are ca obiectiv strângerea de fonduri pentru o cauză nobilă. Sperăm că anul acesta, papilele gustative ale 
cumpărătorilor din cadrul Târgului de Crăciun să fie răsfăţate cu cele mai delicioase preparate.

      Consiliul Şcolar al Elevilor va participa la Pelerinajul organizat de Asociaţia 17 Decembrie 1989 Timişoara la monu-
mentele închinate acestui eveniment istoric eroilor-martiri din Timişoara. Colegiul Naţional ,,Ana Aslan” a ,,adoptat” 
Monumentul ,,Evoluţie” din faţa Hotelului Continental, unde, în fiecare an CŞE depune o jerbă de flori în memoria 
participanţilor la Revoluţia din Decembrie 1989.

      În luna ianuarie 2019, la final de semestru I, vor avea loc alte două proiecte deja tradiţionale ale şcolii noas-
tre. Echipele claselor a IX-a vor participa la o nouă ediţie a concursului ,,FILE DE ISTORIE-UNIREA PRINCIPATELOR 
ROMÂNE” care va celebra ,,Mica Unire”, un alt moment important al istoriei noastre. De asemenea, vom asista, ca în 
fiecare an, la concursul de gastronomie ,,ISTORIE, FILM ŞI GASTRONOMIE” organizat de elevi ai claselor a X-a.

     Avem încredere că acest an şcolar va decurge conform aşteptărilor noastre.
                  ,,Responsabilitatea este preţul măreţiei.” (Winston Churchill)
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OKTOBERFEST LA ASLAN 
PRIMA EDIŢIE 17 Octombrie 2018
Prof. Patricia Ioana Crişan

 În  acest  an şcolar am decis, spontan, să  organizez în data 
de 17 octombrie 2018,  împreună  cu elevii claselor a X-a  B, C şi  D, 
„Oktoberfest la Aslan”. Am  luat  decizia  în timpul unei  ore de limba 
germană... citeam  şi  povesteam despre tradiţiile culinare  întălnite  
în Europa  nordică  şi sudică şi, inevitabil, am făcut o paralelă între 
obiceiurile culinare ale românilor şi ale nemţilor... aşa s-a născut „Ok-
toberfest la Aslan”! Manualul de limba germană modernă are un întreg 
capitol dedicat acestor obiceiuri culinare, astfel, pe lângă studiul limbii 
germane, am reuşit să le trezesc elevilor, şi interesul pentru gastrono-
mia germană.

 Deşi Oktoberfest tradiţional este dedicat berii, la Colegiul Naţional „Ana Aslan” din Timişoara acest festival este unul 
al preparatelor culinare tradiţionale nemţesti. Elevii au fost împărţiţi în grupe şi au avut de pregătit: un fel principal şi un 
desert, din diverse regiuni ale Germaniei. În total au fost 13 feluri principale de mâncare şi 13 deserturi din diverse regiuni 
ale Germaniei. Elevii s-au implicat 150% în acest proiect şi au reuşit să pregătească şi să ne încânte cu rezultatele muncii lor. 
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 Pentru că acest festival a fost o reuşită, am decis să devină o traţitie în şcoala noastră. Pe aceasta cale 
doresc să îi felicit încă o dată pe elevii claselor a X-a, care au fost implicaţi în acest proiect şi, totodată doresc să le 
mulţumesc pentru munca lor şi, evident, pentru rezultatele gustoase. 
Danke! Ihr habt es toll gemacht meine lieben Schüler!!!

 De asemenea, doresc să le mulţumesc colegilor mei şi doamnei director Adriana Sopon şi, nu în ultimul rând, 
colegei mele Cristina Mandae, pentru sprijinul acordat. 

OKTOBERFEST LA ASLAN - PRIMA EDIŢIE, 17 Octombrie 2018
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Legătura  fizicii cu viața 
Prof. Cecilia Roiban 

 Să vedem ce legătură este între lumină și starea noastră de sănătate. O valoare prea ridicată a PH în organ-
ism determină îmbolnăvirea acestuia. Dacă o parte a electronilor ar ieși în afara corpului atunci starea de sănătate s-ar 
îmbunătăți. Să ne amintim rolul mersului desculț pe Pământ. Electronii se scurg la Pământ și crește alcalinitatea organis-
mului. După câtva timp de mers se observă o ameliorare a unor afecțiuni. De asemenea, dacă folosim încălțăminte care 
să fie din piele, inclusiv talpa,  electronii se scurg la Pământ. Prin ce metodă  determinăm ieșirea electronilor în afara 
organismului uman? Prin expunerea la Soare sau prin expunerea la radiații ultraviolete. Aceasta se face cu măsură, în 
funcție de nevoile organismului. 

 Radiațiile electromagnetice din domeniul vizibil când întâlnesc metalele alcaline determină emisia de electroni. 
Metalele alcaline,sodiu și potasiu sunt prezente  în organismul uman. Se cunoaște rolul acestora în organism. Organismul 
uman conține și alte metale ca magneziul și calciul precum și alte elemente.
Efectul fotoelectric extern se produce pentru celelalte metale sub acțiunea radiațiilor ultraviolete. 
Să ne amintim bucuria cu care merg oamenii la ștrand sau la mare. Ce este efectul fotoelectric extern?
Efectul fotoelectric extern constă în emisia de electroni de către un corp aflat sub acțiunea radiațiilor electromagnetice.
El poate fi pus în evidență printr-un experiment simplu.

 Dacă încărcăm negativ un electroscop, el se va descărca mult mai rapid dacă electrodul lui este iluminat cu radiație 
vizibilă de lungime de undă mică sau cu radiație ultravioletă.
Borna electroscopului are o placă metalică din care se extrag electroni în urma iluminării cu radiație ultravioletă. În placă 
se folosește o bucată de potasiu sau de sodiu. Sarcina negativă scade și electroscopul se descarcă.
Dacă scădem fluxul de lumină viteza de descărcare a electroscopului scade. Prin variația distanței sau prin introducerea 
unor filtre se poate modifica fluxul de lumină.

 Putem obține un filtru dacă înnegrim cu funigine o lamă de sticlă cu un anumit grad de transparență. Aceste ex-
perimente pot furniza date calitative asupra fenomenului.
Putem realiza experimente simple care nu necesită aparatură scumpă. Dar există soluții pentru a participa la experi-
mente mai laborioase și anume la EXPERIMENTARIUM. Experimentarium este un proiect realizat în colaborare de  Uni-
versitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Politehnica Timișoara. Laboratorul amenajat în incinta Facultății Hi-
drotehnica este un centru de prezentare interactivă a fenomenelor fizice. Aici se pot efectua experimente dintre cele mai 
diverse, necesare studiului fizicii în învățământul gimnazial și liceal. 

 Elevii noștri au participat la acest proiect. De exemplu, au participat la un experiment care pune în evidență 
mișcarea rectilinie uniformă a unui magnet într-un cilindru de cupru. Elevii au făcut măsurări de timp referitoare la de-
plasarea unui magnet într-un tub de cupru, între două repere. În urma măsurărilor s-a obținut concluzia că mișcarea 
magnetului în tub este rectilinie și uniformă. Elevii au folosit pentru aceasta telefoanele mobile. Cu un alt aparat s-a 
măsurat timpul de reacție al fiecărui elev care a efectuat măsurări. La Experimentarium pot fi efectuate 280 de experi-
mente. Acest laborator a fost înființat cu scopul realizării experimentelor care nu pot fi realizate într-un laborator școlar 
oricât de înzestrat ar fi.  

,, Dacă nu intră Soarele pe fereastră, intră medicul pe ușă” este o zicală.
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Un exemplu de modestie 
şi perseverenţă: absolvent Andreea Farago
prof. Ana-Maria Iacob

 Se întâmplă aproape în fiecare an ca un profesor să fie impre-
sionat de transformarea unor elevi care s-au maturizat parcă peste 
noapte. Glumeţul din ultima bancă pentru care nota 7 era suficientă 
pentru că stia că a obţinut-o cu un efort minimal şi îl scuteşte de 
reproşuri din partea părinţilor te roagă să rămâi câteva minute în 
plus pentru a-i explica o integrală sau chiar să participe la o oră de 
matematică pe care o ţii la altă clasă când se întâmplă ca el să aibă 
oră liberă. Fetiţa timidă din prima bancă pe care o urmăreai cum 
încearcă cu greu să-şi stăpânească emoţiile când o scoteai la tablă 
este o domnişoară dezinvoltă şi elegantă la banchetul de absolvire, 
iar cea care în clasa a XI-a ţi-a spus că pentru ea sunt de ajuns cele 
zece clase obligatorii dar încă nu se poate decide ce ar vrea să facă e 
foarte determinată să dea admiterea la Politehnică pentru că a înţeles 
între timp că efortul de a face o facultate grea îi va netezi drumul în 
viaţă.



 Promoţia 2018 a însemnat pentru mine o reconfirmare a faptului că doar investind timp şi sentimente şi 
împărtăşind respectul pentru valori poţi îmbunătăţi o stare de fapt şi poţi progresa. După o promovabilitate foarte 
bună la examenul de bacalaureat a urmat perioada de admitere la facultate în care absolvenţii noştri au obţinut 
rezultate remarcabile cum ar fi punctajul maxim la Facultatea de Automatică şi Calculatoare (elevii Surugiu Andrei şi 
Căliman Bogdan din clasa a XIIa D) sau note de peste 9.50 la Facultatea de Medicină (elevele Cocoş Giulia sau Toth  
Victoria Ana-Maria din clasa a XII-a B).

   Din rândul acestei promoţii de excepţie se distinge, totuşi, o fată frumoasă, firavă, dar mai ales un exemplu de 
modestie si perseverenţă: eleva Andreea Farago din clasa a XII-a B. Ea obţinuse încă din luna mai garanţia că va 
fi admisă la orice secţie a UPT în urma premiului obţinut la concursul naţional Vasile Alaci organizat de solicitata 
Universitate timişoreană tocmai pentru a selecta elevi capabili de performanţă din întreaga ţară. Mi-o amintesc pe 
Andreea că trecuse aproape neobservată de mine în clasa a IX-a, un an mai târziu ezitând să mearga la Centrul de 
Excelenţă pentru că se temea că nu va face faţă. 

   Clasa a XII-a a însemnat pentru Andreea anul în care munca din cei 4 ani de liceu a fost răsplătită cu premiul al 
III -lea la faza judeţeană a Concursului Naţional A. Haimovici şi calificarea la faza naţională, premiul I la Concursul 
Judeţean Tehnomath , premiul al II-lea la Concursul Internaţional TMMATE şi premiul al III-lea la concursul naţional 
Vasile Alaci! A fost un exemplu pentru noi toţi că se poate şi un moment în care Andreea a prins aripi şi încredere. 
Fata care păşea timid pe poarta unuia dintre cele mai importante licee timişorene cu gândul la o carieră de asistentă 
sau poate de medic s-a îndreptat spre AC şi, cu toate că a studiat în liceu mult mai puţină informatică decât colegii 
ei de la MI, recuperează rapid pentru că, după cum spuneam, este un exemplu de modestie şi perseverenţă.

Respect, Andreea! Mult succes în tot ceea ce vei întreprinde în viaţă!

10

Andreea Farago clasa a XII-a B
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Dor de Cluj... 
 „Clujul este un mare centru cultural și universitar. Una dintre universitățile pe care le-am vizitat și mi-a plăcut 
foarte mult a fost Universitatea „Babeș-Bolyai”. Atât arhitectura, cât și ușile ei mari și impunătoare, mi-au creat 
un sentiment de admirație și fascinație. La Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”,  am fost întâmpinați cu 
multă căldură. Acolo am rămas într-adevăr surprins când am observat cum este organizată școala, cu dulapuri pe 
hol, cu laboratoare pentru fiecare disciplină și cu  o sală festivă foarte frumos amenajată. Pe lângă interiorul școlii, 
m-a mai impresionat și curtea lor imensă cu teren și sală de sport.”

Fabian Pașcalău, clasa a X-a B

 „Această excursie a deschis noul an școlar cu mai multă bucurie și cu mai mult entuziasm față de anul prec-
edent. Cel mai interesant obiectiv turistic, care mi-a atras atenția, a fost monumentul lui „Mathias Rex”, dar și 
arhitectura orașului.”

Sorina Răducan, clasa a X-a B

 „Orașul înconjurat de 7 dealuri, Cluj-Napoca, m-a impresionat foarte tare. Consider că este un oraș 
excepțional. Mie personal mi-a plăcut la Teatrul Național „Lucian Blaga”, inaugurat în 1 decembrie 1919, în Piața 
Avram Iancu. Am urmărit piesa „Svejk in concert”, o piesă excepțională, un musical foarte frumos cu tendințe 
rock, reggae şi pop.” 

Timotei Mirăuță, clasa a X-a B

 „Arhitectura orașului este superbă. De exemplu, Biserica Sf. Mihail, unul dintre cele mai importante edificii de 
cult din România. M-a fascinat înălțimea considerabilă, de 80 de metri, dar și modelele ferestrelor. Palatul Banffy, 
care găzduiește Muzeul Național de Artă, este o frumusețe aparte. Curtea este un loc perfect unde te poți relaxa și 
unde îți poți limpezi gândurile. Mă bucur că am avut ocazia de a vizita și acea expoziție modernă, unde am testat 
ultimele inovații ale tehnologiei.”

Alexandra Galan, clasa a X-a B

 „Faptul că am petrecut mult timp unii cu alții, a contat destul de mult; nimic nu se compară cu o gașcă 
alcătuită din mai mult de treizeci de elevi care cântă noaptea, cu ocazia unei zile de naștere. De remarcat este 
și felul reticent în care am privit ideea de „duș comunal”, care până la urmă nu a fost atât de rea. Nu voi uita 
niciodată felul în care am stat unii pentru alții pentru a „ne păzi” la ușă.”

Andrei Eberling, clasa a X-a B

 „Teatrul Național „Lucian Blaga” din Piața Avram Iancu, m-a impresionat în mod plăcut. Aceasta reprezintă 
cea mai importantă instituție teatrală din Transilvania. Cu o arhitectură impresionantă, după proiectul arhitecților 
austrieci Helmer și Felmer. Am rămas plăcut surprinsă de poveștile pe care le-am ascultat în timpul plimbării prin 
centrul orașului, cum ar fi cele legate de Casa Matia și Monumentul Matei Corvin. Clujul rămâne pentru mine unul 
dintre orașele preferate, pe care în mod sigur îl voi vizita din nou.”

Daiana Morărescu, clasa a X-a B



12

 „M-a impresionat Palatul Baffny, în care se află Muzeul Național de Artă. Acolo sunt prezente colecții de artă 
importante ale artiștilor români, dar și ale unor artiști străini. Mi-au plăcut în mod special picturile lui Nicolae Gri-
gorescu și ale lui Ștefan Luchian. Acești doi artiști au realizat picturi diferite: Grigorescu s-a axat încă de la 14 ani 
pe redarea icoanelor, iar pe parcursul vieții sale a pictat numeroase portrete cu țărănci, iar Luchian a realizat nu-
meroase picturi cu motive florale, pline de culoare.”

Andrada Balaj, clasa a X-a B

 „Fiind obișnuită să merg la piese de teatru, pot spune că am avut parte de o experiență cu totul diferită 
atunci când am pășit în Teatrul Național „Lucian Blaga”, acesta fiind cea mai importantă instituție teatrală din 
Transilvania. Am rămas plăcut surprinsă de arhitectura acestuia, fiind construită într-un mod tipic austriac. Încu-
rajez să se participe la cât mai multe deplasări deoarece, pe lângă distracția pe care o întâlnești, există și cealaltă 
parte, cea în care înveți lucruri noi.”

Sara Stancu, clasa a X-a B

 „Activitatea preferată a fost realizarea unei scenete pe baza a cinci cuvinte întâmplător date celor cinci 
grupe. Am avut la dispoziție cincisprezece minute pentru a realiza povestea și pentru a stabili replicile, ca mai apoi 
să jucăm propria creație pe mica scenă a sălii festive. Ne-am amuzat, am lucrat în echipă, și mici talente au ieșit la 
suprafață.”

 Adina Niculea, clasa a XI-a C

 „În centru este o statuie foarte frumoasă cu o istorie interesantă: „Mathias Rex”, care mi-a atras atenția. 
Ghidul ne-a povestit despre casa Matia și despre monument iar apoi am avut timp liber pentru a explora 
frumusețile orașului pe cont propriu. Excursia mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că ne-am strâns toți ca o familie 
și am organizat o petrecere surpriză pentru colega și prietena mea Ioana.”

Alina Dălă, clasa a X-a B

 „Primul loc pe care l-am vizitat a fost Piața Unirii, iar primul obiectiv turistic vizitat a fost Obeliscul Carolina. 
Acolo ne-a așteptat un ghid. Datorită acestuia și a explicării pe înțelesul tuturor, am aflat multe lucruri intere-
sante. Obeliscul Carolina este primul monument laic al Clujului, celelalte construite până atunci având semnificație 
religioasă. După această excursie, pot spune că îmi place foarte mult acest oraș și aș reveni oricând aici.”

Tijana Bachici , clasa a X-a B

 „În timp ce luam prânzul, l-am întâlnit pe Connect-R, cu care am făcut și o poză. Colegii mei mi-au organi-
zat o petrecere-surpriză de ziua mea. Nu m-am așteptat și am fost foarte fericită, după care mi-am petrecut seara 
alături de ei.”

Ioana Croitoru, clasa a X-a B

 „Înainte să intrăm în frumosul oraș, am fost impresionată de panorama lui, având o arhitectură deosebită și 
obiective turistice importante, care constituie istoria orașului și a țării. Pe teritoriul de astăzi al Clujului s-a înteme-
iat cândva, una dintre cele mai importante localități din Dacia, cu numele Napoca.”

Denisa Foca, clasa a X-a B

A consemnat,
Denisa Stanoiev, clasa a XI-a B
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Despre 
personalitate
Prof. Psiholog Adina Maria Gugonatu

 Contemporaneitatea foloseşte termenul personalitate în domenii/niveluri ale discursului atât de diferite 
încât pare să fi devenit un denominator uman pentru orice formă a realităţii materiale care produce un efect 
puternic asupra receptorilor. Cauza acestei extrapolări, dincolo de înţelesul ei psihologic, poate fi identificată 
în două fenomene:cuvântulpersonalitateexercităintrinsec asupra oamenilor o fascinaţie şi o seducţie specifică 
– toate sensurile creând un halou emoţional pozitiv - fapt sesizat şi folosit de experţii în reclamă;ambiguitatea 
folosirii sale în limbajul ştiinţei a alimentat tendinţa de a folosi termenul în cele mai diverse combinaţii lingvistice, 
imprimându-i diverse conotaţii lingvistice.

 Personalitatea manifestată reprezintă o construcţie psihocomportamentală sintetică, deoarece cuprinde 
aspecte din fiecare faţetă a personalităţii, dar şi toate faţetele integrate între ele.
 Temperamentulse referă la o serie de însuşiri care exprimă latura dinamico-energetică a personalităţii şi 
care sunt puternic ancorate în ereditatea indivizilor. Cunoaşterea acestui „tipar” al personalităţii este utilă atât 
din perspectiva înţelegerii conduitei unui individ, cât şi din perspectiva acţională, facilitându-ne cristalizarea 
personalităţii percepute; cunoaşterea temperamentului celorlalţi va susţine o atribuire mai corectă a reacţiilor 
acestora, va contribui la formarea unui prag de toleranţă socială adecvat, ştiut fiind faptul că trăsăturile tempera-
mentale nu angajează responsabilitatea individului.

 Caracterul a generat o serie de controverse legate de utilizarea semnificaţiei sale: unii psihologi îl consideră 
o specie a personalităţii, definindu-l ca „grad de organizare etică efectivă a tuturor formelor individului”, în 
timp ce alţi psihologi îl asimilează faţetei personalităţii percepute, modului de evaluare a personalităţii altuia. 
Cunoaşterea caracterului unei persoane presupune identificarea valorilor fundamentale ce determină comporta-
mentele sale manifeste.

 Aptitudinile reprezintă  corespondenţa dintre cerinţele unei structuri de activitate şi caracteristicile neu-
ropsihice ale unei persoane asigurând reuşita efectuării unei sarcini specifice sau posibilitatea învăţării anumi-
tor cunoştinţe, priceperi, deprinderi. Aptitudinile reprezintă un tipar al personalităţii, în sensul că toţi indivizii au 
aptitudini pentru toate domeniile; aptitudine poate fi considerată orice funcţie, orice proces psihic ce determină 
eficienţă într-o anumită activitate: imaginaţia este o aptitudine pentru inventator, gândirea abstractă este o apti-
tudine pentru filozof sau matematician, precizia mişcărilor este o aptitudine pentru chirurg.
 Conceptul de tip de personalitate a fost asociat cu însuşirile fundamentale ale sistemului nervos, cu tipurile 
de activitate nervoasă superioară, cu baza constitutivă a personalităţii. Acestea potenţează în sens larg întreaga 
activitate a unui individ, determinând regimul energetic al activităţii motorii şi psihice, mobilitatea (tempoul) şi 
ritmul acestora (coloratura şi eficienţa activităţii).

 În psihologie, pentru a explica specificitatea personalităţii, s-au elaborat tipologii constituţionale si tipolo-
gii personologice. Între tipologiile constituţionale, bazate pe relaţia dintre parametrii constituţiei fizico-corporale 
şi specificul conduitei, amintim tipologia lui E. Kretschmer, care a observat că tulburările de dispoziţie şi emoţie 
sunt mult mai frecvente la persoanele corpolente, în vreme ce tulburările mentale se asociază mai frecvent cu 
constituţii zvelte.

 Kretschmer identifică următoarele tipuri constitutive: tipul picnic – cu statură mijlocie, faţă plină, membre 
scurte, abdomen şi torace bine dezvoltate, tendinţă spre obezitate, iar din perspectiva tulburărilor psihice se 
caracterizează prin mobilitate, dinamism, optimism, sociabilitate; tipul astenic – are corpul slab, alungit, mâini şi 
picioare subţiri, care se asociază cu tendinţa spre interiorizare, abstractizare, meticulozitate, sensibilitate, onesti-
tate; tipul atletic se caracterizează prin dezvoltare fizică şi psihică echilibrată.
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BALUL BOBOCILOR 
Un Centenar de Muzică şi Dans

-ediţia 2018-

1. Cum vi s-a părut această experiență? 

 „A fost o experiență frumoasă în care am cunoscut oameni deosebiți și am făcut lucruri noi, însă a fost și difi-
cil în același timp, deoarece aveam multe de învățat, având în vedere că la început nu știam să dansez prea bine.” 

Codrina Sofronia – Miss Boboc 2018

 „Experiența a fost una inedită!”
Răzvan Mihăică – Mister Boboc 2018

    „Această experiență a fost benefică pentru că am avut ocazia să cunosc persoane noi, să leg prietenii, să învăț 
dansuri și coregrafii noi. Pe de altă parte, mi-am creat niște amintiri frumoase, pe care nu le voi uita niciodată, 
niște sentimente și trăiri deosebite, pe care nu le voi mai încerca vreodată. Aștept cu nerăbdare să treacă cei 4 ani 
de liceu, să devin studentă și să particip la balul bobocilor de la facultatea la care mă voi înscrie.”

Andreea Chira - Miss Popularitate 2018

    „Cu toate că a fost depusă muncă multă, consider că a meritat pe deplin și nu am avut niciun regret că am par-
ticipat.” 

Alexandru Crăciun – Mister Popularitate 2018

                   

 

 „A fost o experiență plină de emoții şi momente frumoase de neuitat. Sunt mândră că am avut ocazia de a 
mă afla pe scenă şi de a trăi toate lucrurile frumoase, emoțiile şi momentele care mi-au rămas ca amintire, care 
vor fi păstrate mult timp de acum încolo în sufletul meu.”

Alexandra Liulica – Miss Originalitate 2018

        „Această experiență a fost minunată și mă bucur că am ales să particip.”

Darius Cîmpeanu – Mister Originalitate 2018



2.  Ce părere aveți despre faptul că ați câștigat? V-ați așteptat la acest lucru?

 „Mă bucur extrem de mult că am câștigat titlul de Miss Boboc. Sincer la începutul repetițiilor mă așteptam să 
câștig ceva, dar pe parcurs văzând toate coregrafiile și nu mai eram atât de sigură pe mine.” 

Codrina Sofronia – Miss Boboc 2018

 „Nu am crezut că voi câștiga, deși am depus mult efort.” 
Răzvan Mihăică – Mister Boboc 2018

        „Mă bucură foarte mult faptul că am câștigat, concurența a fost la un nivel foarte înalt pentru că toate 
perechile din concurs au fost bune, iar departajarea tind să cred că a fost foarte dificilă. Dacă cineva mă întreba cu 
o lună în urmă dacă voi câștiga, răspunsul era nu, dar evoluția mea de pe scenă din seara balului, mi-a dat încre-
derea că mă voi putea clasifica între cele mai bune.”

Andreea Chira – Miss Popularitate 2018

  „Nu m-am așteptat. După cum s-a observat expresia mea facială, în momentul în care mi-am auzit numele, 
am rămas blocat pentru câteva secunde, după care m-am bucurat.”

Alexandru Crăciun – Mister Popularitate 2018

        „Faptul că am câştigat titlul de “Miss Originalitate” a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine, dar şi pentru 
susținătorii mei, care au venit, pe rând, să mă felicite. Nu am crezut niciun moment că voi câştiga acest titlu şi sunt 
foarte recunoscătoare persoanelor care m-au ajutat şi motivat, atât la coregrafia în sine, cât si psihic.”

 Alexandra Liulica – Miss Originalitate 2018

 „Sunt foarte fericit că am câștigat. Nu m-am așteptat să câștig.”

 Darius Cîmpeanu – Mister Originalitate 2018
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3. Ce v-a plăcut mai mult? Experiența sau faptul că ați ați câștigat?

 „Mi-a plăcut foarte mult și faptul că am câștigat, dar experiența în sine a fost super și nu cred că voi uita vreodată 
câte bătăi de cap ne-au dat coregrafiile și cât de mult s-au străduit coregrafii să fie totul bine și să avem un bal ca la 
carte.”

 Codrina Sofronia – Miss Boboc 2018

 „Cel mai mult am apreciat experiența și faptul că m-am distrat.”
Răzvan Mihăică – Mister Boboc 2018

 „Nu cred că aș putea alege una dintre aceste două variante, pentru că bucuria este adusă din amândouă. Mă bucură 
foarte mult că am câștigat un premiu pentru că mi-am demonstrat că pot mai mult, iar bucuria de a-ți auzi numele printre 
câștigători este de nedescris. Experiența a fost fantastică și, cu atât mai frumoasă în momentul în care e încununată cu 
lauri.”

Andreea Chira – Miss Popularitate 2018

  „Desigur că experiența. Am cunoscut multe persoane minunate și m-am distrat în același timp. Nu regret niciun 
minut petrecut la repetiții, a fost depusă multă muncă, nu doar din partea noastră, ci și din partea organizatorilor, cărora 
eu le sunt recunoscător.” 

Alexandru Crăciun – Mister Popularitate 2018

  „Cel mai mult mi-a plăcut experiența unică trăită pe scenă care, cu siguranță, mă va ajuta în viitor.
Alexandra Liulica – Miss Originalitate 2018

 „Mai mult mi-a plăcut experiența. Dacă nu aș fi participat, probabil că nu aș fi fost curios să învăț valsul sau să învăț 
chachacha.” 

Darius  Cîmpeanu – Mister Originalitate 2018
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4.    Ce schimbări au apărut în viața voastră după câștigarea acestor premii?

 „Nu a apărut nicio schimbare în viața mea. În primele zile toată lumea, inclusiv profesorii m-au felicitat 
însă nu s-a produs nicio schimbare majoră.”

Codrina Sofronia – Miss Boboc 2018

       „Dupa câștigarea titlului de „Mister Boboc” nu am sesizat nicio schimbare în viața mea.”

Răzvan Mihăică – Mister Boboc 2018

   „După numele premiului câștigat, pot spune că am devenit mai populară. Mi-am crescut numărul de pri-
eteni, numărul de persoane care mă salută și am devenit în rândul băiețiilor “Boboaca ce a luat popularitate”.

Andreea Chira – Miss Popularitate 2018

      „Nu a apărut nicio modificare în viața mea de când am câștigat titlul de „Mister Popularitate”, doar că 
am legat niște prietenii cu organizatori și cu ceilalți colegi participanți, lucru care mă face fericit.”

Alexandru Crăciun – Mister Popularitate 2018

 „După câştigarea premiului, viața mea nu s-a schimbat atât de mult, deoarece nu m-am lăudat sau nu 
m-am crezut superioară în vreun fel. Singurul “beneficiu”, aş putea spune că am legat câteva prietenii frumoa-
se cu unii dintre participanții şi organizatorii balului, care sper să dureze cât mai mult.” 

Alexandra Liulica – Miss Originalitate 2018

  „Nu a fost nicio schimbare în viața mea în urma balului. Doar mi-am întărit relațiile cu anumiți oameni.”

Darius Cîmpeanu – Mister Originalitate 2018

5.     V-a schimbat această experiență în vreun fel pe voi ca personalitate și gândire?

 „Nu cred că această experiență m-ar putea schimba ca personalitate și gândire, pentru ca este doar un 
premiu și nu mă va face să îmi schimb felul de a fi, mai ales comportamentul meu față de ceilalți.”

Codrina Sofronia – Miss Boboc 2018

 „Această experiență m-a schimbat din punct de vedere al seriozității mele.”

Răzvan Mihăică – Mister Boboc 2018

      „Categoric da! Am mult mai multă încredere în forțele mele proprii, sunt mai dezinvoltă, mi-am demon-
strat că prin muncă și dăruire pot să excelez.
A fost o experiență foarte plăcută pe care nu o regret și aș recomanda-o tuturor bobociilor.”

Andreea Chira – Miss Popularitate 2018

 „Experiența nu m-a schimbat deloc. Am considerat că toți am avut șanse egale. Sunt tot același Alex, cu 
același respect față de persoanele din jurul meu și cu același simț al umorului.”

Alexandru Crăciun – Mister Popularitate 2018

                        „Sinceră să fiu, câştigarea acestui titlu m-a făcut într-adevăr să am mai multă încredere în 
mine. Mereu mi-am dorit ca munca pe care o depun să fie apreciată de către oameni. De aceea câştigarea 
acestui titlu m-a motivat extrem de mult să muncesc în continuare şi să fac ceea

 Alexandra Liulica – Miss Originalitate 2018

         „Nu. Am rămas aceeași persoană.”

Darius Cîmpeanu – Mister Originalitate 2018

A consemnat 
Erika Tolcser, clasa a XI-a B

,,
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De la Gala Absolvenţilor 2018, 
la primul an de facultate...
Denis Makamul, absolvent promoţia 2018

 “Bună ziua!  Mă numesc Denis Makamul, sunt reprezentantul clasei a XII-a A și îmi cer scuze anticipat pentru 
eventualele emoții pe care le voi avea.Din experiența mea și din reacțiile pe care le-am putut observa la generațiile 
trecute, acest eveniment este unul dintre cele mai importante momente din perioada liceului. După 4 ani încărcați, aici 
tragem linia și concluziile. Printre teze, teste, proiecte, meditații, Bacalaureat și examene de admitere și alte forme de 
stres pe care le mai întâlnim, aici și acum avem prilejul să privim în urmă pentru puțin timp și să gustăm încă o dată 
din dulceața acestei perioade.

 De la ascultări la limba română, când noi o ascultam mai mult pe doamna dirigintă, până la teste sau râsete la 
matematică, pentru că nu puteau exista în același timp amândouă și de la pauze minimale de 2-3 minute (pentru că 
nu ne terminam exercițiile), până la sărit pe geam (sau peste garduri), și tehnici de plecare de la ore patentate de 
clasa a XII-a A, aceștia am fost noi! Toate lucrurile acestea s-au întâmplat în viața noastră de liceu, și încă multe al-
tele. Noi suntem a XII-a A, noi „învățăm” și suntem oameni serioși, pe majoritatea ne cheamă Gheorghe sau Mărie și 
majoritatea vom fi furați la cântar când vom merge sa cumpărăm „crăstrăveți” de la piață.

 Am avut parte de multe lecții împreună, fie unul de la altul sau de la dragii noștri profesori. Am învățat că până 
șiveștile proaste pot fi oferite cu un zâmbet pe buze, dacă știi să le tratezi ca atare. Am învățat să lucrăm în Word, 
Access, Excel, și, mai important, cum să le evităm complet. Am învățat că în fiecare zi mănânci chimie, bei chimie, te 
îmbraci chimie, dar niciodată nu poți spune sigur că știi chimie. Am învățat că nu poți fugi de fizică nicăieri, căci do-
amna profesoară Dumitru te va prinde la alte ore. De asemenea, am învățat să nu întârziem pentru că locomotiva nu 
așteaptă după restul vagoanelor și că pasiunea pe care o ai pentru un anumit domeniu este direct proporțională cu 
gesticulările din vorbire.

 Trecând la lucruri puțin mai serioase, încă îmi amintesc aproape perfect primele zile de școală. Țin minte cum 
am intrat în clasă, și din mulțimea aceea de copii, căci asta eram, cunoșteam o singură persoană. Evident că nu prea 
știam ce ar trebui să fac și că stăteam acolo și nu ziceam prea multe, dar, așa eram aproape toți: tăcuți, liniștiți, foarte 
cuminți și cam speriați. Poate mai speriați decât ieșitul la tablă la matematică, chiar și după 4 ani. Acelea au fost cele 
mai calme 2 săptămâni din toți anii aceștia.Cu timpul, am ajuns să ne cunoaștem între noi, să formăm prietenii, să 
ne ajutăm între noi, dar totuși nu am fost o clasă unită, eram divizați și eram gelos pe cei care făceau parte dintr-un 
colectiv compact. Dar clasa a douăsprezecea a făcut niște schimbări. Îmi place să cred că am conștientizat că suntem 
implicați împreună în aceste lucruri și că timpul nu e tocmai în favoarea noastră. Nu știu dacă vom rămâne așa cum 
suntem acum și după ce vom termina, dar cu siguranță sper. Cert este că am crescut împreună și nimeni și nimic nu 
va putea schimba acest lucru. Le sunt recunoscător colegilor mei pentru o parte din persoana care sunt astăzi și sunt 
mândru să îi numesc colegii mei, indiferent dacă ne certăm uneori, sau avem
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divergențe minore, știu că această întâmplare, ca noi să fim adunați laolaltă pentru 4 ani, mi-a făcut perioada liceului 
mult mai bună, și le mulțumesc sincer pentru asta.

 Sunt recunoscător acestui liceu și oamenilor de aici care au contribuit și ei la dezvoltarea mea, și sincer, a 
noastră, tuturor absolvenților. Am întâlnit aici oameni care m-au îndrumat și care au fost dispuși să mă ajute și, cel 
mai important, am găsit aici prieteni și îmi place să cred că am lăsat în urma mea aici măcar o mică parte din mine. 
Sper că am fost de ajutor acestui loc și acestor persoane care, însumate, înseamnă Colegiul Național „Ana Aslan”, așa 
cum au fost și ele toate pentru mine.

 Dragi colegi absolvenți, vă urez multă baftă la examenele pe care le veți susține peste o lună și sper că ne vom 
revedea tot în circumstanțe fericite de acum încolo. Vă mulțumesc!”

 Încă țin minte momentul în care am rostit acest discurs în fața profesorilor, elevilor, părinților și a invitaților de 
la Gala Absolvenților. A fost poate chiar mai emoționant decât aș fi crezut înainte de a mă găsi acolo, cu mulțimea 
de părinți și de elevi urmărind evenimentul. Cu gânduri bune am părăsit viața de licean, o viață plină de evenimente, 
plină de emoții, cu greutăți pe alocuri, dar o viață extraordinar de frumoasă, și am fost nevoit să pătrund în “lume”. 
Am ajuns la facultate, la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, și cu minima mea experiență de 
student, pot să recomand elevilor de la Colegiul Național “Ana Aslan” să se bucure cât mai mult posibil de tot ce 
înseamnă liceul, pentru că, probabil, sunt printre ultimele momente de liniște înainte de a intra în rotița de hamster 
ce nu se mai oprește care înseamnă “viață”. Următoarele propoziții vor fi niște mesaje pe care eu mi le-aș fi spus 
mie, cel de 15 ani, când am ajuns la liceu. Bucurați-vă de colectivul vostru și legați prietenii durabile cu persoanele 
cu care rezonați și ieșiți cât mai mult.  Cunoașteți lumea! Fiți activi în orice fel cu putință. Nu uitați de învățat, dar 
bucurați-vă de tot ce vi se așterne în cale și nu lăsați ca lucrurile să treacă pe lângă voi. Fie că e vorba de a intra în 
Trupa de Teatru sau de a face parte din Consiliul Școlar al Elevilor, poate chiar de a fi voluntar pentru proiectele din 
școală organizate de CȘE sau să scrieți la revista școlii. Implicați-vă și făceți-vă cunoscută prezența. Faceți de toate și 
deprindeți calități de care să fiți mândri și învățați să le folosiți toată viața.

 Sper ca acest liceu să nu își piardă niciodată spiritu și însemnătatea și să inspire cât mai mulți elevi, așa cum 
m-a inspirat pe mine. 

Semper fidelis,
Denis Makamul
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 Sticla de Murano este considerată una dintre cele mai fascinante invenții ale omenirii. 
 Pe la 1083 apar menţiuni despre maeştrii sticlari, precum Pietro sau Giovanni Fiolario şi sticlele („fiole”) la care ei 
lucrează. În secolul al 13-lea, mai precis la 1291, sticlarii au fost nevoiţi să se mute pe insula Murano, pentru că arta 
lor (e indiscutabil că o putem numi astfel) se baza în primul rând pe foc, care punea în pericol construcţiile de lemn 
din Veneţia. Aşa a început locul să se pună pe roate şi locuitorii insulei au căpătat privilegii aproape fără seamăn pen-
tru alte colţuri ale Europei.

 În secolul al 14-lea, tinerelor fete din familiile de pe insulă li s-a permis să se căsătorească cu nobili veneţieni. 
Artizanilor li s-a oferit dreptul să poarte săbii, dar şi imunitate, pentru a fi puşi la adăpost de persecuţii, dar li s-a şi 
interzis, în acelaşi timp, să părăsească Republica Veneţiană sau să dezvăluie secretele muncii lor. Populaţia a început 
să crească, pentru că veneţienii îşi construiau acolo case de vacanţă, ca, în secolul al 16-lea, 3000 dintre cei 7000 de 
locuitori ai insulei să lucreze cu sticlă. Murano a devenit un punct de referinţă al comerţului italian, iar tehnicile folosite 
şi obiectele rezultate s-au diversificat. La Murano se producea de la sticlă smălţuită (smalto), sticlă cu inserţii de metal 
(aventurină), multicoloră (millefiori – “mii de flori”, aspectul pe care îl căpăta combinaţia de bucăţi de sticlă de mai 
multe culori, topite apoi şi transformate într-un model unic), sticlă opacă (lattimo, obţinută prin adăugarea de lămâie 
sau plumb în compoziţie) până la imitaţii din sticlă ale pietrelor preţioase. Începând cu secolul al 17-lea, la Murano se 
produc şi oglinzi, care ajung peste tot în lume.

 Dar aceeaşi perioadă aduce cu sine un declin dezastruos pentru sticlarii italieni, care pierd în competiţie cu 
transporturile uriaşe de sticlă din China şi ale părţi ale Asiei. Criza de producţie a durat aproape 200 de ani, timp în 
care multe dintre informaţii şi tradiţii s-au pierdut, odată cu închiderea micilor făbricuţe. Abia în 1866 este construită 
o nouă topitorie, Salviati e Co. Murano, de către Antonio Salviati, care aprinde din nou scânteia faimei pierdute. De 
atunci înainte, obiectele din sticlă de Murano sunt cerute în lumea întreagă şi incluse în colecţii de milioane de dolari. 
Tehnicile care se folosesc astăzi păstrează vechea tradiţie, aducând-o în acelaşi timp la nivelul secolului XXI. Sticlarii 
folosesc şi acum ţevi tradiţionale, ca şi înaintaşii lor de acum câteva secole, şi respectă ierarhia meseriei, de la mae-
strul sticlar, ajutoarele lui („garzoni” sau „garzonetti”) şi discipoli până la tăietorii de sticlă, („forcelanti”).

 Reteta sticlei de Murano presupune un amestec de 70% nisip și 30% alte substanţe; în componența sticlei de 
Murano se regăsesc: dioxid de siliciu, carbonat de sodiu, oxid de plumb, nitraţi, arseniu (pentru eliminarea bulelor 
inestetice), calciu si potasiu, topite într-un cuptor special la temperaturi de 1500°C, pentru a ajuge la o stare lichidă și 
pentru a putea fi modelate. Temperatura este esenţială în obţinerea unei sticle limpezi, pentru că în lipsa unor valori 
optime, tot procesul de fabricaţie poate fi compromis. La începuturi, din cauza timpului pe care îl necesita atingerea 
acestor temperaturi mari şi scăderea lor la valori care să permită modelarea,  sticla nu putea fi produsă decât între 
anumite intervale orare. După-amiaza se încălzea până la 1300 de grade Celsius, ca seara temperatura amestecului 
să fie mărită cu încă 100 de grade, pentru a evita producerea bulelor şi pentru a o curăţa de depuneri. Abia în miez 
de noapte, sticlarii coborau temperatura la 1000 de grade, ca în dimineaţa următoare sticla să poată fi modelată şi să 
poată fi adăugate toate celelalte componente, precum argintul sau aurul sau elementele de decor. Astăzi, nu mai este 
necesar ca procesul să fie atât de îndelungat, pentru că

„Cum se fabrică?”  
Vizită la firma Millefiori S.R.L. Arad
Prof. Stan Alina Riana
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tot greul este preluat de cuptoare şi răcitoare. Dar compoziţia şi pasiunea celor care o produc au rămas neschimbate, 
la fel ca valoarea ei, pretutindeni în lume.

 În 06.11.2018 am vizitat, la Arad, singura fabrică din România şi cea mai mare din Europa, în care, meşterii sti-
clari transformă fantezia în realitate prin colecţii splendide de bijuterii prelucrate din această sticlă preţioasă. Aici am 
întâlnit oameni extraordinari, care ne-au prezentat fabrica.

 Afacerea a început, practic, în anul 2000, atunci când Antica Murrina Venezia, o companie cu tradiţie în Ita-
lia şi care a luat naştere în anul 1960, a dorit să realizeze o unitate de producţie şi în România. Este vorba despre o 
investiţie tip Greenfield, în care s-a pornit de la zero cu proiectul. Locaţia aleasă a fost Aradul, datorită poziţiei geo-
grafice şi implicit a facilităţilor de a transporta produsele către Italia. Această companie a fost fondată din dorinţa de 
a oferi şi doamnelor din România bijuterii şi accesorii obţinute prin prelucrarea sticlei din Insula Murano. În toți anii 
de existenţă, compania s-a dezvoltat continuu şi a ajutat activ la construirea unei pieţe în domeniul bijuteriilor şi arti-
colelor decorative. Mai mult decât atât a fost o lecţie de economie şi de management preţioasă pentru cei care poate 
au pus la îndoială rentabilitatea unei astfel de afaceri. 

 Sticla, adică materia primă folosită în prelucrarea accesoriilor şi obiectelor decorative, e importată din Insula 
Murano. Odată ajunsă în fabrica de la Arad începe procesul prin care fantezia se transformă uşor în realitate, iar sticla 
este modelată de mâinile iscusite ale meşterilor sticlari. În fabrică are loc un proces continuu de formare. Periodic, 
meşteri sticlari veneţieni vin aici pentru a dezvălui din tainele prelucrării sticlei de Murano şi îi învaţă pe muncitorii 
români cum să deprindă arta modelării sticlei. Millefiori (mii de flori) este un model policromatic subțire, din sticlă, ce 
se prezintă sub forma unui mic baston, iar numele său provine de la faptul că înăuntrul acestuia există modele infinte 
de flori. Mult timp, acest produs a fost dat uitării, însă, după ce a revenit în arta meșteșugului sticlei, acesta a căpătat 
numele de Murano. Iar cu ajutorul acestui model se confecționează în mare parte bijuteriile.

 O baghetă din sticlă colorată se încălzeşte la peste 1.175°C, iar materialul încins rezultat este modelat în matriţe 
de mână. La piesele mai complexe, din aceeaşi sticlă încălzită se formează o bază acoperită cu foiţă de aur, argint, 
cu pulbere de sticlă sau decorate cu diverse modele. Răcită, finisată şi asamblată sub forma bijuteriilor, sticla de Mu-
rano ajunge în magazine proprii companiei sau partenere. Întrucât drumul de la bagheta de sticlă la bijuterie pre-
supune multă imaginaţie şi simţ creativ, de conceptul artistic al produselor finite se ocupă designeri din Italia, dar şi 
din România, cu care Millefiori colaborează direct. Iniţial, producţia a fost destinată exportului către Veneţia, de unde 
produsele erau distribuite pe întregul mapamond. Apoi s-a acordat tot mai multă atenţie Europei de Est, produsele 
din sticlă de Murano fiind tot mai apreciate şi în România. 
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 „Locul care m-a impresionat cel mai mult a fost mănăstirea de la Curtea de Argeș. Arhitectura și legendele 
care stau la baza formării mănăstirii sunt cele care mențin frumusețea locului. Cea mai cunoscută legendă este cea 
a meșterului Manole, care a fost nevoit să-și zidească propria soție, Ana, pentru ca mănăstirea să poată fi ridicată. 
Mă bucur că am avut ocazia de a vizita Colegiul Național „Vlaicu Vodă” din Curtea de Argeș. Acolo am fost primiți 
cu căldură de către elevii liceului și am avut parte de un tur complet al liceului. Cel mai frumos lucru sunt prieteniile 
care s-au legat între noi și schimbul de experiență pe care l-am avut.”

Andrei–Ioan Dan, clasa a XI-a A

 „Din tot ce am vizitat cel mai mult mi-a plăcut, în Horezu, atelierul de olărit. M-a impresionat foarte mult câtă 
îndemănare, răbdare și talent trebuie să ai ca să reușești să transformi o bucată de lut într-o adevărată capodoperă.”

Andreea Bălan, clasa a XI-a A

 „Era 12 octombrie, o zi excelentă de toamnă. Am plecat în excursie la Curtea de Argeș împreună cu colegii de 
clasă și de liceu. În autocar totul a decurs perfect, am legat noi prietenii și le-am sudat pe cele vechi. A fost pentru 
prima dată în viața mea când am văzut cum ia naștere un vas ceramic. Totul m-a emoționat într-un mod plăcut.”

Claudiu Patcas, clasa a XI-a A

 „Vreau să încep cu ce mi-a plăcut cel mai mult, şi anume atmosfera din autocar. Chiar dacă au fost multe ore 
noi am povestit, am cântat, am râs, iar timpul a trecut extrem de repede. Foarte mult mi-a plăcut și atelierul de 
olărit din Horezu. Pur și simplu fetița accea, care era mult mai mică decât mine, era foarte determinată să ducă 
moștenirea familiei mai departe.”

Mihaela Popescu, clasa a XI-a A

„În Horezu, am vizitat Muzeul Ceramicii Românești, unde ne-a fost prezentat lucrul tradițional românesc, olăritul, 
acesta fiind lucrat de către nepoțica lui Vicşoveanu care s-a prezentat și ne-a arătat împrejurimile.”

Sebastian Marcu, clasa a XI-a A

„Am vizitat o mulțime de lucruri frumoase precum: Coloana Infinitului din Târgu-Jiu care este sculptată de Constantin 
Brâncuși, Muzeul Sarmizegetusa, casa memorială Anton Pann, Mănăstirea Curtea de Argeș și Mănăstirea Horezu. Din-
tre acestea cel mai mult m-a impresionat Mănăstirea Curtea de Argeș datorită modului în care este construită, aceasta 
având un stil aparte, dar și datorită legendei construirii sale.”

Hannelore Codreanu, clasa a XI-a A

„Deși am fost în multe excursii cu școala, toate fiind frumoase, excursia de la Horezu, Râmnicu Vâlcea și Curtea de 
Argeș, mi s-a părut cea mai frumoasă și interesantă, datorită locurilor noi vizitate și a întâmplărilor din excursie. Am 
vizitat Sarmizegetusa, unde am învățat lucruri noi despre daci și romani, dar mi-am amintit și lucruri deja știute despre 
aceste popoare. Am vizitat Coloana Infinitului din Târgu Jiu, am vizitat Colegiul Național „Vlaicu Vodă” din Curtea de 
Argeș, unde am fost întâmpinați cu multă ospitalitate.”

Alina Marcu, clasa a XI-a A

Pe un picior de plai, pe-o gură 
de rai...  
Impresii de excursie Horezu- Curtea de Argeş, 
12-14 octombrie 2018
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 „Liceul „Vlaicu Vodă” m-a surprins prin faptul că este atât de mare și dotat, iar cei patru elevi pe care i-am 
întâlnit au fost foarte prietenoși și amabil. Mănăstirea de la Curtea de Argeș este una din cele mai frumoase pe care 
le-am vizitat. Locul acela este foarte liniștitor și te poți plimba prin curte. M-a impresionat simplitatea mormintelor 
celor doi regi, regele Mihai și regina Ana.”

Alexandra Brendușe, clasa a XI-a A

 „Din această excursie m-am întors cu un bagaj de cunoștințe, dar și cu multe amintiri frumoase. Am vizitat 
multe locuri, însă locul meu preferat este Curtea de Argeș, care m-a fermecat cu picturile din interiorul bisericii. Tot 
aici se află și mormintele regilor, care m-au impresionat prin simplitatea lor. Și orașul Râmnicu Vâlcea mi-a plăcut 
foarte mult.”

Rossana Ghiciu, clasa a XI-a A

 „Excursia de la Horezu mi-a oferit oportunitatea de a revedea locuri minunate. Schimbul de experiență cu 
școala de la Curtea de Argeș mi-a oferit posibilitatea de a cunoaște niște oameni dedicați, muncitori, niște persoane 
de la care am avut ceva de învățat chiar dacă am petrecut puțin timp cu ele. Mănăstirea de la Curtea de Argeș m-a 
impresionat prin arhitectura sa relativ simplistă, dar plină de mici detalii care fac diferența. Aici, la Curtea de Argeș, 
am aflat că au fost îngropați toți membri Familiei Regale. Deși am petrecut puțin timp aici, doar 3 zile, am călătorit în 
timp de pe vremea strămoșilor noștri daci și romani, până în Epoca Modernă descoperind viața lui Brâncuși o dată cu 
trecerea prin Târgu Jiu.”

Dania Al-Madadheh, clasa a XI-a C

 „Excursia de la Horezu a fost o călătorie în timp, începând cu oprirea de la Sarmizegetusa, unde am vizitat 
muzeul dedicat strămoșilor noștri. Vizita de la atelierul de olărit și povestea ceramicii de la Horezu m-au impresionat 
cel mai mult. Din prezentarea făcută de mica fetiță, am învățat metoda de obținere și prelucrare a obiectelor din 
lut și am aflat cât de multă atenție necesită olăritul, câtă pasiune și dedicație mai presus de beneficiile pe care le 
aduce. Colaborarea cu elevii de la Colegiul „Vlaicu Vodă” mi-a oferit ocazia de a cunoaște noi persoane, dar și ocazia 
de a vedea cum arată cel mai bun liceu de la Curtea de Argeș. A fost o experiență minunată și aștept cu nerăbdare 
următoarea excursie.”

Andreea Berindeu, clasa a XI-a D

 „Dintre toate locurile vizitate, pe mine m-a impresionat cel mai mult Mănăstirea de la Curtea de Argeș, 
mănăstirea ortodoxă construită între 1515-1517 de Neagoe Basarab. Catedrala, cuprinsă în ansamblu, este inclusă 
în lista monumentelor istorice din România. Ea a fost transformată în necropolă pentru familia Regală a României, în 
timpul lui Carol I. Incendiile din anii 1866 și 1867 au distrus clădirea seminarului, locuințele, paroclismul și turnul de 
intrare. Biserica a fost restaurată, la inițiativa lui Carol I, începând cu 1875 de către arhitectul francez Lecomte du 
Nouy, ceea ce a dus la modificări radicale ale structurii interioare, restaurarea terminându-se în 1886.”

Marco Fenyvesi, clasa a XI-a B

 „Dintre toate locurile vizitate, pe mine m-a impresionat cel mai mult Mănăstirea de la Curtea de Argeș. Planul 
bisericii respectă tradiția cultului ortodox, cuprinzând trei încăperi: altarul, naosul și pronaosul care se disting în două 
părți esențiale, privite atât din exterior cât și din interior, o parte în formă de trilob cu trei abside egale, care cuprinde 
altarul și naosul după principiile de la Cozia. Dacă privim din orice parte biserica Mănăstirii Argeșului, ea ne apare ca 
un ansamblu unitar și armonios, un foc de linii, de înflorituri ingenioase în piatră, de lumini și umbre răsfrânte care îi 
dau spontaneitate, suplețe și eleganță.”

Milana Ciotea, clasa a XI-a B

 „Cel mai impresionant loc vizitat în această excursie a fost Mănăstirea de la Curtea de Argeș, construită de Nea-
goe Basarab.. La Târgu Jiu am vizitat și Parcul Coloanei fără Sfârșit, loc unde se află Coloana Infinitului, sculptată de 
Constantin Brâncuși. Coloana este un monument dedicat soldaților români din Primul Război Mondial, căzuți în 1916 în 
luptele de pe malul Jiului, iar denumirea originală era „Coloana Recunoștinței fără Sfârșit”, aceasta având 16 module 
care reprezintă anul 1916.”

                                                            Darius–Andrei Buciuman, clasa a XI-a B

 „După părerea mea, această excursie a fost una din cele mai frumoase excursii. Am vizitat multe obiective tur-
istice și am acumulat foarte multe cunoștințe. Cel mai mult m-a impresionat Mănăstire de la Curtea de Argeș, așa-zisa 
Mănăstire a lui Manole, pe care, de când eram mică, îmi doream să ajung să o vizitez.”

Andra Bobin, clasa a XII-a B
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 „Cel mai impresionant loc vizitat în această excursie a fost Mănăstirea de la Curtea de Argeș, construită de Nea-
goe Basarab.. La Târgu Jiu am vizitat și Parcul Coloanei fără Sfârșit, loc unde se află Coloana Infinitului, sculptată de 
Constantin Brâncuși. Coloana este un monument dedicat soldaților români din Primul Război Mondial, căzuți în 1916 în 
luptele de pe malul Jiului, iar denumirea originală era „Coloana Recunoștinței fără Sfârșit”, aceasta având 16 module 
care reprezintă anul 1916.”

                                                            Darius–Andrei Buciuman, clasa a XI-a B

 „După părerea mea, această excursie a fost una din cele mai frumoase excursii. Am vizitat multe obiective tur-
istice și am acumulat foarte multe cunoștințe. Cel mai mult m-a impresionat Mănăstire de la Curtea de Argeș, așa-zisa 
Mănăstire a lui Manole, pe care, de când eram mică, îmi doream să ajung să o vizitez.”

Andra Bobin, clasa a XII-a B

 „Excursia de la Horezu este printre preferatele mele. Traseul ales mi-a plăcut foarte mult deoarece am vizitat 
două mănăstiri care într-adevăr m-au impresionat. Cea de la Curtea de Argeș, după părerea mea, a fost cea mai 
frumoasă, având în spatele ei o legendă bine cunoscută, a meșterului Manole, și, pe lângă asta, am avut ocazia să 
văd mormântul Regelui Mihai. Nu pot zice că Mănăstirea de la Horezu nu mi-a plăcut, a fost superbă locația retrasă, 
liniștea și aspectul clădirii lăsat neschimbat, m-au impresionat. Mă bucur că în anii de liceu am ales să merg în ex-
cursii pentru că am vizitat o grămadă de zone și, totodată, obiective turistice pe care altfel nu as fi avut ocazia să le 
vizitez.”

Natalia Vlăduțu, clasa a XII-a B

 „Pentru mine, aceasta a fost prima și ultima excursie din anii de liceu, fiind una dintre cele mai frumoase ex-
cursii în care am fost. Cel mai mult mi-a plăcut vizita la familia din Horezu care se ocupă cu olăritul, deoarece am 
descoperit foarte multe lucruri noi. De asemenea, mi-a plăcut și oprirea în Târgu-Jiu la Coloana Infinitului. Am fost 
foarte impresionat de sculptura aceasta, fiind bine lucrată și cu un aspect deosebit. Îmi pare rău că nu am participat 
la alte excursii.”

Simon Benţan, clasa a XII-a B

 „În această excursie mi-au plăcut foarte mult locurile pe care le-am vizitat, deoarece au reprezentat destinații 
unice și foarte interesante, precum Mănăstirea Curtea de Argeș (necropola regală), iar drumul până la destinație mi 
s-a părut foarte frumos, deoarece am ascultat multe melodii și am văzut multe peisaje frumoase. 
       Mănăstirea Curtea de Argeș m-a impresionat prin arhitectură si design (în special cele două turle „rotite”), dar 
și prin faptul că marii regi ai României sunt înmormântați în acest loc. De asemenea, Mănăstirea de la Horezu mi s-a 
părut deosebită, datorită arhitecturii specifice stilului brâncovenesc, dar și datorită impunătoarelor ziduri de apărare.” 

Casian Anghel, clasa a IX-a B

 „După părerea mea, excursia de la Horezu a fost una dintre cele mai frumoase excursii la care am participat 
până acum. Ca obiectiv turistic, cel mai mult m-a impresionat Mănăstirea Curtea de Argeș. Mi-a plăcut foarte mult 
legenda Meșterului Manole, dar și cum e sculptată Mănăstirea. M-a impresionat și simplitatea casei lui Anton Pann, 
dar și orașul Vâlcea, un oraș mic, liniștit și frumos.”

Claudia Stoica, clasa a IX-a B
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 „Ca primă excursie, mi s-a părut una reușită, în care am reușit să îmi cunosc colegii și să vizitez locuri frumoase, cu 
o istorie bogată și cu legende frumoase. Cel mai frumos loc vizitat mi s-a părut casa meșterului olar, o casă simplă de la 
sat, în care se depune mult efort și suflet. Casa era frumos împodobită cu farfurii de ceramică făcute de acești oameni. 
Mi-au plăcut și mănăstirile de la Curtea de Argeș si de la Horezu, cu o arhitectură și un aranjament splendid, dar și casa 
lui Anton Pann unde am aflat mai multe despre acesta.”

Răzvan Jebelean, clasa a IX-a B
 
 „În această excursie am fost impresionat de Mănăstirea Horezu, construită între anii 1690-1693, precum și de ce-
ramica specifică depresiunii Horezu. Am vizitat și orașul Râmnicu-Vâlcea, unde am fost la casa memorială a cunoscutului 
Anton Pann. Un alt obiectiv deosebit vizitat în această excursie a fost Mănăstirea de la Curtea de Argeș ctitorită de către 
Neagoe Basarab, în apropierea căreia se afla și fântâna meșterului Manole, constructorul legendar al Mănăstirii.”

Andrei Stoinel, clasa a XI-a B

  „Am fost impresionat de Colegiul Vlaicu Vodă din Curtea de Argeș, prin eleganța clădirii și prin faptul că era foarte 
mare. Mănăstirea Curtea de Argeș a fost preferata mea, iar Mănăstirea de la Horezu a fost foarte frumoasă, datorită 
arhitecturii specifice stilului brâncovenesc.”

Dan Căițatu, clasa a IX-a B

 „Excursia a fost o experiență extrem de frumoasă. Mi-a plăcut fiecare loc pe care l-am vizitat. În prima zi, am vizitat 
muzeul din Ulpia Traiana de unde am aflat lucruri noi. Apoi, am vizitat cetatea Sarmisegetuza,iar următoarea oprire a fost 
în Târgu Jiu la Coloana
Infinitului, un loc simplu, dar cu o atmosferă liniștitoare. A doua zi, am plecat la Curtea de Argeș la liceul Vlaicu Vodă. M-a 
impresionat, deoarece era o școală imensă. Cei de acolo ne-au primit cu căldură și ne-au arătat bucuroși școala lor. După 
aceea am vizitat Mănăstirea Curtea de Argeș unde a fost zidită Ana de către meșterul Manole, fiind însemnat cu roșu pe 
Mănăstire locul unde ar fi zidită.”

 Roxana Ilonca, clasa a IX-a B

 „În această excursie mi-a plăcut foarte mult spiritul liceului „Vlaicu Vodă” de la Curtea de Argeș. Ce m-a impre-
sionat cel mai mult au fost tablourile cu toți elevii care au studiat acolo  Un alt obiectiv foarte frumos a fost satul Olari, 
unde am putut observa cât de mult muncesc oamenii pentru niște vase.”
              Romona Floroiu, clasa a IX-a B

 „În această excursie minunată cel mai mult m-a impresionat meșterul olar, deoarece avea foarte multă 
îndemânare  când lucra cu lutul, dar și liceul de la Curtea de Argeș care era foarte mare  Coloana Infinitului a fost 
minunată, nu credeam că poate exista o sculptură atât de frumoasă. Cu siguranță voi mai veni în următoarele excursii, 
deoarece am rămas plăcut surprins și cu o cultură istorică mult mai dezvoltată.”

Raul  Ștefan Vladu, clasa a IX-a B

 „Această excursie a fost una foarte interesantă, fiind totodată şi prima mea excursie din acest liceu împreună cu 
noii colegi. La început nu mă aşteptam să fiu surprins într-un mod aşa plăcut, dar pe parcursul excursiei lucrurile s-au 
schimbat. Pot spune că am rămas impresionat de casa olaruluisi, de acest om minunat, care prin nişte mişcări atât de 
simple, creează lucruri absolute formidabile. ”    
             

Raoul  Fila, clasa IX-a B

 „Am rămas plăcut surprins de cea de-a doua oprire facută la Curtea de Argeş, unde am vizitat cea mai bună 
şcoală. Aici se păstrează tablourile absolvenţilor din 1972 până în prezent. După ce am vizitat şcoala, am mers să ve-
dem şi mănăstirea, care era încununată de nişte picture măiestre. ”

Răzvan Mihăică, clasa IX-a B

 „Să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult excursia la Horezu.Am fost plăcut surprins de arhitectura ,oamenii şi atmos-
fera oraşului. Cel mai mult m-a impresionat şcoala vizitată prin organizarea ei şi casa olarului prin minunatele obiecte 
găsite acolo, care necesită timp şi grijă pentru a fi realizate. ”                                                                                              
                                                                                                                                
  Ştefan Crişan, clasa IX-a B
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 „Locaţiile vizitate mi s-au părut foarte bine selectate. M-au impresionat ruinele de la Sarmisegetuza, Co-

loana Infinitului şi meşterul olar din Horezu, în special idea că din nimic poţi crea ceva atât de frumos şi interesant. 
Mănăstirea Curtea de Argeş m-a impresionat cu legenda sa, care spune că: Meşterul Manole şi-a zidit soţia în zidurile 
mânăstirii. ”                                                                                                                                
    Vincent  Linţa, clasa IX-a B

 „Cel mai mult mi-a plăcut la Mănăstirea Curtea de Argeş, unde am aflat legenda Meşterului Manole. Colegiul 
Vlaicu Vodă  m-a surprins prin laboratoarele peformante şi sala de sport încăpătoare.Cel mai interesant lucru a fost 

că această şcoală avea prezentată pe pereţi întreaga sa istorie.”                                                                    
Ionuţ Prilipceanu, clasa IX-a B 

                „Am fost impresionată de comuna Olari, de Sarmisegetuza, de Coloana Infinitului, construită de Brâncuşi. 
Fiecare loc pe care l-am vizitat are o poveste, o legendă care te uimesc. Această excursie m-a facut să afirm cu 
multă bucurie că: România este un loc minunat şi plin de locuri uimitoare pe care le poţi vizita. ”

                                                                                                                         Angelica Costean, clasa IX-a B 
 
 „Cel mai mult mi-a plăcut la Curtea de Argeş – fosta capitală a Ţării Româneşti. Este un oraş foarte frumos, un 

loc de legendă, în care s-a scris istorie. Am încercat să vizităm cât mai multe obiective într-un timp relativ scurt, ca 
de exemplu: Mănăstirea Curtea de Argeş, Catedrala Arhiepiscopală care adăposteşte mormintele Regelui Mihai I şi al 
Reginei Ana. Mă declar mulţumită şi încântată de această primă excursie şi îmi doresc să particip şi la alte excursii. ”

   
                                                                     Alexandra Ruican, clasa IX-a B

 „În primul rând, vreau să spun că sunt foarte fericit că am vizitat o mulţime de locuri noi, interesante şi foarte 
frumoase alături de colegii mei. Datorită acestei excursii ne-am făcut amintiri frumoase încă din primul an de liceu. 
Am fost încântat când am văzut Coloana Infinitului, construită de Constantin Brâncuşi. ”                      

                                                      
                                                                                                               Alexandru Barciog, clasa IX- a B 

Au consemnat
 

Andreea Alexa, clasa a XI-a B
Erika Tolcser, clasa a XI- B

Denisa Stanoiev, clasa a XI-B


