
INTERVIU
DANIELA BOSTAN, 
actriță a Teatrului Național,, Mihai Eminescu” 
Timișoara
 ,,Pe scenă, mă simt plină de energie, mă simt vie, acolo 
este locul meu! Scena e un miracol.”

1. De ce ai ales această meserie?
      Când eram în clasa a III-a, s-a făcut o ecranizare a poveștii < > după Ion Creangă și ideea era că în film era 
o fată frumoasă, actrița Diana Lupescu, care la vremea aceea arăta extraordinar si era foarte activă în mediul TV/
teatru. În poveste, porcul anunța că vrea mâna fetei făcând un pod de la casa părintească până la palat, iar în ecra-
nizare apărea acest pod. Am spus mica poveste pentru că așa cum am zis și la început, în clasa a III-a, întâmplarea 
sau nu, pentru că de fapt nimic nu este întâmplător, a făcut ca această actriță Diana Lupescu să fie mătușa unei co-
lege de clasă. Astfel încât, în clasa a III-a m-am trezit cu prințesa la ușa, a venit în clasa noastră, Diana Lupescu. Am 
rămas atât de uimită ca prințesa este la noi în clasă încât în momentul în care ea ne-a întrebat dacă avem întrebări, 
m-am trezit cu mâna ridicată. Nu știam ce vreau să întreb, pur și simplu am ridicat mâna, mâna mea s-a dus instinc-
tiv și atunci primul lucru care mi-a venit în minte a fost “Cum s-a construit podul?”. Desigur, ea ne-a explicat că au 
fost niște trucaje, că se desenează podul și la montaj se pune podul etc. Ideea este că acela a fost momentul în care 
mi-am dorit să fiu actrița, atunci am realizat că dacă sunt actriță pot să fiu orice, pot să intru în pielea oricărui per-
sonaj. Atunci am zis “Ok, vreau să ajung actriță. Ca să ajung actriță ce trebuie să se întâmple?”. De atunci am început 
să recit fiecare poezie care-mi ajungea în mâini, am început să recit până și problemele de la matematică (râde).

2. Încă din copilărie voiai să faci asta?
       Da, cum am zis, m-am apucat să citesc poezii, să recit tot ce-mi trecea prin 
minte inclusiv enunțurile de la problemele de matematică.

3. Cât a durat până când ai realizat că-ți place ceea ce faci?
       Foarte puțin pentru că am descoperit că de fapt era în mine. Ceea ce-ți place să 
faci, vocația ta, scopul pentru care te-ai născut este în tine, tu doar trebuie să-l real-
izezi, să-l scoți la suprafață. Eu l-am scos la suprafață din momentul în care neîmpinsă 
de nimeni am început să interpretez toate textele care-mi treceau prin mâini.

4. Care este cea mai amuzantă amintire din cariera ta? Dar cea mai 
neplăcută?
       Cea mai amuzantă amintire...Sunt atâtea amintiri faine, plăcute. Am debutat la 
Constanța în “Penthesilea, regina amazoanelor” și acolo aveam de făcut o scenă de dragoste unde mă rostogoleam, iar în cele 
din urmă aveam genunchii plini de sânge. După premieră, a venit un domn la mine și mi-a zis că s-a îndrăgostit de “Prințesa cu 
genunchii însângerați”, de fapt așa l-am cunoscut pe soțul meu. Cea mai neplăcută? Nu știu dacă au fost neapărat neplăcute. 
Totuși, cea mai incomodă amintire a fost atunci când trebuia să joc într-un spectacol și unul dintre colegi a murit, nu în spec-
tacol, ci murise de curând. Având în vedere că nu se putea suspenda spectacolul, trebuia să jucăm prinț (personaj) înlocuit.

5. Cum te-ai simțit prima dată pe scenă?
       (râde) GROZAV, ACASĂ. M-am simțit bine, m-am simțit plină de energie ,vie, am simțit că acolo este locul meu. 
Altminteri așa am fost cerută în căsătorie, pe scenă. Am simțit o energie specială. Pe scenă este o energie specială, 
pe scenă este un miracol. Și am să-ți spun de ce, pentru că în momentul în care intri pe scenă, poți să fii răcit, poți să 
fii bolnav, trist, poți să ai ceva, un ceva negativ. Totul se transformă pe scenă, devine totul pozitiv, uiți, e un miracol.

6. Cum s-a schimbat viața ta prin intermediul acestui job? Îl putem numi job sau pasiune?
       Înainte de toate ar trebui să specific că acesta nu e un job, eu nu fac un job. 
Da, e o pasiune. Dacă nu mai e pasiune, nu mai fac și în general tot ce fac în viața 
mea, dacă nu e pasiune, nu fac. Asta poate fi o întrebare închisă, în bine, însă cam 
tot ceea ce am făcut s-a învârtit în jurul pasiunii mele, deci s-a schimbat profund sau 
a mers pe linia pe care trebuia să meargă.

7. Ceea ce se întâmplă pe scenă este mai mult decât realitatea?
       Este realitate, ceea ce se întâmplă pe scenă este o realitate de poveste (râde), 
adică emoțiile sunt reale, altminteri nu poți transmite povestea mai departe.
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8. Ai jucat un rol și de sute de ori. De câte ori a fost la fel?
      Niciodată. Jucatul unui rol de două sau de o sută de ori nu este la fel niciodată 
pentru că starea ta interioară nu e aceeași, experiențele te modifică și pe tine și pe 
partener, dacă ai partener, niciodată nu e aceeași încărcătură pe scenă. Poți veni cu 
aceeași mișcare, cu același text, cu aceeași intenție dar starea este întotdeauna alta.

9. Teatrul, spunea un mare actor, Marin Moraru, este o vibrație într-o 
cutie. Tu ce crezi?
       E foarte frumos spus, așa este. Este vibrație în cutie, cercetare, expresie, 
exprimare.

10. Cât de mult contează energia publicului la un spectacol?
      Energia publicului este foarte importantă pentru că e un schimb între public 
și actor. Este foarte important ce primești și ce oferi. Primești într-un fel, trans-

formi și oferi, iar de regulă dai îmbunătățit. Altminteri, omul pleacă nemulțumit, îl simți și dacă nu e mulțumit, simțind 
asta nici tu nu ești mulțumit, pleci împovărat, cu o energie negativă. În concluzie, este foarte importantă energia 
publicului.

11. Care este rolul de care ești cel mai atașată?
       Sunt atașată de rolurile pe care le joc, nu pot să spun că sunt atașată de un anumit rol în mod special. Însă, pot 
să-mi aduc aminte cu plăcere de unele roluri la care provocarea a fost mai mare. De pildă, “Penthesilea, regina ama-
zoanelor” ,acesta a fost debutul meu, categoric a fost rolul cu cea mai mare încărcătură deoarece era primul meu rol 
principal, primul meu rol, primul meu rol de profesionist. A fost primul în care încărcătura a fost cea mai mare, ne-
maipunând că cercetarea pentru rol a fost foarte importantă. Când joci într-un rol și mai ales într-un rol cu greutate 
istorică trebuie să știi ce joci, iar atunci trebuie să faci studiu pe rol, studiul personajului, caracterizarea personajului. 

12. Cum te pregătești înainte de spectacol?
 Înainte de un spectacol de-a lungul repetițiilor sau înainte de o reprezentație? Înainte de un spectacol fac fișa 
personajului, studiez perioada în care a trăit, dacă a fost un personaj real. Dacă este un personaj fictiv îi fac fișa 
psihologică. Aceasta cuprinde felul în care arată, cu ce se ocupă, care este caracterul psihologic al personajului. Înainte 
de o reprezentație, în primul rând mă “curățesc” (râde), adică categoric fac minim un duș. În al doilea rând, am 
exercițiile de dicție și fizice, încălzirea atât vocală, cât și fizică, acestea se întâmplă ori acasă, ori la teatru. Dacă este și 
un spectacol musical cu siguranță încălzire vocală, apoi bineînțeles urmează ritualul: machiajul, costumul, trecem prin 
text daca sunt cu partener, daca nu, repet singură (monologul), coafură, tot ce ține de realizare/intrare în personaj. 

13. Cum percepi publicul de pe scenă?
       Cum se vede publicul de pe scenă? (râde). În timpul spectacolelor în principiu nu prea vezi publicul. Apoi sunt 
unele spectacole în care se joacă cu un soi de zid nevăzut între tine și public, adică e ca și când publicul nu ar exista. 
Însă, sunt alte spectacole în care trebuie să existe publicul, ba mai mult, interacționezi cu publicul. În prima variantă, 
nu vezi publicul, pur și simplu nu-l vezi, ai și refelctuarele în ochi și efectiv nu-l vezi. Nu doar din cauza refelctuarelor, ci 
pentru că el nu există ca prezențe, ca formă de spectacol, dar la modul general “suflet cu ochi”. Publicul este un suflet 
cu mulți ochi, îi auzi respirația, reacțiile, se sperie, se bucură, râde ca o entitate gata să absoarbă ceea ce îi oferi.

14. Cum te-ai descrie dacă ai putea folosi doar 3 cuvinte?
       Loialitate, pasiune, dar sunt mai multe (râde). În 3 cuvinte este foarte greu deoarce sunt foarte multe pe care le-
aș pune și îmi trebuie puțin mai mult timp să elimin. Poate că aș pune mai întâi “pasiune”, da , mai întâi pasiune. Dacă 
nu există pasiune, atunci nu există nimic. Apoi cred că aș pune deschidere, pozitivitate. Sunt o persoană deschisă, 
accept provocări, cum a fost cea din spectacolul “Actrița” în care am fost sunată la ora 12 că la ora 19 intru într-un 
spectacol pe care nici nu-l știam ,nici nu l-am jucat, nu-l cunoșteam deloc. Deschidere, provocare. Greu. Pasiune am 
stabilit, deschidere și creativitate.

 A consemnat,
 Sara Stancu- elevă a Colegiului Național Bănățean Timișoara
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INTERVIU
prof. MARIA CRISTA
1. Ce v-a determinat să urmați meseria de profesor?

        Am început să predau chiar în anul în care am terminat facultatea, în același timp în 
care îmi începeam cariera artistică. în primul an am predat  la Liceul de Arte și, cu toate că  
la început am avut emoții, mi se parea foarte interesant să vorbesc unor oameni mai tineri 
ca mine, dar la o distanță de vârstă nu foarte mare, despre lucrurile pe care le-am desco-
perit despre artă, și nu doar din experiența studenției, ci și din practica artistică pe care o 
începeam. 
         Pentru mine a fost o perioadă în care întrebările pe care le ridicam în câmpul artei 
către un public mai larg, le adresam și elevilor la clasă. întrebări precum: Ce este arta? La 
ce folosește ea? Dacă ne poate schimba sau influența viețile?; le consideram la fel de impor-
tante ca și abilitățile tehnice pe care elevii liceului de arte ajung să și le însușească.
          Apoi, în următorii ani am predat în licee teoretice și în școli gimnaziale. Asta a în-
semnat un timp mai redus petrecut cu elevii pe subiectul artei și al descoperirii propriei 
creativități, deși intrebările esențiale rămâneau aceleași, dar cu o practică restransă. Ceea 
ce mi s-a părut extrem de interesant în cazul acesta este că mă adresam unor minți care 

nu aleseseră să exploreze domeniul artei, unor persoane care sunt viitorul public al artei și de ce nu, poate chiar 
practicanți/e. 
          Ce consider important este să arăt că arta e un limbaj care poate fi descifrat. Prin care ne putem exprima, iar 
atunci când nu ne putem exprima cu toate nuanțele pe care ni le-am dori, măcar ne putem recunoaște. Prin care putem 
auzi despre și lua în calcul experiențe care ne sunt străine. Dar, în același timp, ca orice limbaj, poate fi folosit ca instru-
ment de manipulare.
           Pe mine mă pasionează educația despre artă pentru că pot să aduc în discuție toate aceste aspecte complexe ale 
artei (artelor, sau culturii, în sens mai extins), care sunt revelatoare pentru felul în care ne formăm înțelegerea asupra 
lumii.

2. Cum ați descoperit că această meserie este potrivită? 

           Cred că cel mai motivant lucru pentru mine a fost și este reacția elevilor/elevelor. Nu pot să nu mă bucur de 
momentele în care majoritatea privirilor (chiar daca nu intotdeauna toate) sunt ațintite pline de curiozitate, surpriză, 
întrebșri către ceea ce explic sau arăt. Sau de momentele în care tinerii/tinerele privesc cu încantare ce au reușit să real-
izeze, sau se bucură de ceea ce creează colegii/colegele. 
           Poate tocmai pentru că nu e o materie în care sunt presați să exceleze, există posibilitatea ca fiecare să își de-
scopere și exploreze propria creativitate, gust, opinie. Trebuie să recunosc, că pentru elevii de liceu, prezentarea artei 
ca pe un teritoriu care nu trebuie să stârnească doar  interes și admirație necondiționată, ci și gândire critică și analiză, 
este o perspectivă foarte interesantă. Acesta este un subiect foarte lung, dar în câteva cuvinte, atunci când cobori 
arta de pe piedestalul unei estetici de secol IXX, poti să o analizezi într-un context cultural mai larg, poți să “o vezi” 
în lumina legăturilor cu alte domenii, în contextul social-politic pe care îl ilustrează, și în același timp o poți aduce mai 
aproape de propria experientă de viață. Printre altele, practica, dar și analiza artei este un proces de cunoaștere și de 
autocunoaștere.
           Nu întâmplător parte din practica mea artistică este legată de experiența venită din educație. In 2006, împreună 
cu colegele mele din grupul din care fac parte, am participat la Bienala “Periferic” din Iași cu o lucrare numită “Despre 
artă și felurile în care privim lumea”, care a fost de fapt un manual despre arta contemporană în 7 capitole, așa cum 
ne-ar fi plăcut să existe. Manualul se adresează studenților/studentelor de la Arte din anul I, dar este foarte accesibil și 
liceenilor. Lucrarea a avut și o prezență fizică în spațiul public, prin faptul că au fost raspândite prin oraș 7 afișe. Fiecare 
afiș avea o imagine peste care era suprapusă câte o întrebare, care făcea referință la problematica ridicată în capitolele 
corespunzătoare. Manualul poate fi citit sau download-at de pe site-ul www.hartagroup.ro
           Eu o consider cea mai frumoasă și cu sens meserie. Pentru mine este locul în care fie că propui deconectare și 
explorarea imaginației, fie că aduci în discuție subiecte profunde și emoționante, te adresezi unor persoane cărora ste-
reotipurile culturale nu le-au bătătorit identitatea, care sunt în faza de explorare, analiză și dorință de exprimare. 
           Arta este doar un pretext rafinat de a vorbi despe experiențele umane, despre cele cu care ne identificăm, dar și 
de a le vedea și considera pe cele care ne sunt necunoscute dotorită situației particulare de viață pe care o avem fiecare.

3. Aveti vreun sfat pentru cei care doresc să urmeze meseria de profesor?

            Și acesta e un subiect lung 🙂 Darnuscapocaziadeaproblematizachestiuneaacorduluidegen.(Lucrezîneducație,număpotabține🙂 
            Tendința de a acorda meseriile considerate demne, exclusiv cu genul masculin este un mod (mai mult sau 
mai puțin)subtil de a diminua și minimaliza rolul și contribuțiile femeilor.  Nenumirea ambelor genuri, atunci când se 
vorbește în general, creează, în mod subliminal, sentimente de inferioritate fetelor și de superioritate băieților. Acest lu-
cru se accentuează dacă persoana numită este femeie, dar funcția/meseria  atribuită este denumita la genul masculin.

,,Arta este un limbaj care poate fi descifrat, prin care ne putem expri-
ma și ne putem recunoaște.”
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            Nu știu dacă există rețete perfecte în această privință, a alegerii unei meserii. Totuși, cred că, datorită unor 
abilități necesare, și, mai ales, responsabilității pe care o implică, dacă, din diverse motive nu ți se potrivește, e bine să 
iți dai seama și să cauți ceva ce te mulțumește.
            În același timp cred că poate fi o meserie bună și de succes pentru persoane care au empatie și vor să o dez-
volte, pentru persoane care nu se plictisesc să explice și să asculte, pentru cine, deși e doxa în propriul domeniu, vede 
cunoașterea într-un sens mai larg și ca pe un proces personal continuu... 

4. Puteți descrie un moment amuzant prin care ați trecut în timpul orelor de curs?

              Nu știu dacă și altcineva în afară de mine ar mai considera astfel de momente amuzante, dar mi se întâmplă 
uneori la clase de gimnaziu, la a V-a de obicei, să creez un fel de moment abracadabra. De exemplu unei fetițe care re-
fuza să se apuce de desen din motive perfecționiste, am început, pe o altă foaie, să mâzgălesc în timp ce vorbeam cu 
ea, zicându-i să fie foarte atentă la mâzgăleala că o să apară ceva. În 3 minute i-am făcut un portret din mâzgăleală, 
fără să ridic creionul de pe foaie. Reacția ei a fost, de fapt momentul comic, pentru că se uita la vârful creionului ca 
o pisică după o jucărie care se mișca și i se citea surpriza totală de parcă asista la un moment de magie. Și desigur, a 
fost suficient de convingător cât să se apuce și ea să deseneze.

5. Cu ce ochi vedeți arta modernă, arta contemporană și implicarea tinerilor de astăzi?

             Arta modernă și arta contemporană sunt subiecte foarte vaste. Dar bănuiesc că întrebarea se referă la cât 
sunt de cunoscute și/sau accesibile.
             Am să încep cu un răspuns mai direct. În primul rând nu sunt foarte cunoscute pentru că nu sunt foarte ac-
cesibile și invers. Cum spuneam și mai sus, arta din fiecare epocă are un context specific și dezvoltă un limbaj potrivit 
cu circumstanțele și contextul respectiv. De exemplu, Arta modernă începe odată cu Impresionismul și restul curen-
telor de avangardă și se consideră cam până  prin 1950. Ca să întelegi aceste curente trebuie să știi puțin despre 
contextul socio-politic-cultural al timpului și să vezi în ce fel un anumit mod de a picta sau a face sculptura s-a dezvol-
tat ca reacție la respectivul context. Pe lângă explorarea unor modalități tehnice de reprezentare, aceste curente au 
reprezentat  poziții intelectuale, uneori chiar politice și moduri de a vorbi despre realitatea momentului sau de a evita 
să vorbească, de a evada în imaginar. 
              În a același timp, valoarea autentică a unor lucrări de artă, aceea de a spune lucruri importante despre o 
relitate trăită, este făcută invizibilă de către mecanismul pieței de artă. Pentru piața de artă, calitatea supremă a artei 
constă în valorea ei ca marfă, ca investiție asigurată și statut social. De aceea e totuși mai cunoscută, sunt mai multe 
imagini care circulă, albume de artă, muzee consacrate, colecții private, care toate se supun regulilor pieței de artă 
(unde valoarea culturală slujeste valoarea de marfă). Pentru detalii trebuie să luăm toate curentele în parte.
            Ceea ce vreau să subliniez, însă este faptul că nu piața de artă dă adevarata valoare a unei lucrări de artă. 
Valoarea o dă întâlnirea cu tine. Dacă a ajuns la tine în vreun fel și ai recunoscut un adevăr acolo, daca ți-a stârnit 
emoții, dacă ți-a ridicat întrebări, dacă ai aflat ceva nou, dacă ți-a nuanțat percepțiile, dacă te-a făcut mai bun/ă. De-
spre persoanelor tinere din ziua de astăzi în artă, cultură sau orice alt aspect al societății, crer mai multe lucruri. 
             În privința artei, desigur, noile tehnologii deja construiesc noi medii, noi platforme de exprimare în lumea 
virtuală. Accesul la informați e deja cu totul altul decât era acum 10 ani. Socializarea în mediul virtual aduce cu sine 
abilități, dinamici diferite, ceea ce generează un nou limbaj pentru artă.
Însă realitatea la care am contribuit și contribuim prin acțiunile și inacțiunile noastre, și mă refer la generațiile de adulți 
de până azi, este una dificilă pentru generațiile care urmează. 
              Întotdeauna am considerat și consider că tinerii/erele reprezintă o speranță pentru o lume mai bună. Doar 
că nu este nici datoria lor și nici în puterea lor să repare singuri lumea pe care generațiile anterioare au eșuat să o 
construiască.

6. Care este artista/ul, muziciana/ul pe care o/îl admirați cel mai mult?

     Despre artista Jenny Holzer aș putea spune că îmi plac toate lucrările ei. Când eram în liceu, la un moment dat, 
formația mea preferată era Pink Floyd. Acum ascult multe genuri, dar dacă mă gândesc, așa, repede, pot să enumăr 
Nina Simone, Patti Smith, Tinariwen, Le Tigre, Moloko...

                                                                                                        A  consemnat
                                                                                                        Călina Ionela Anton, clasa a XII-a B

4



Impresii din excursia de la  
Sibiu-Păltiniș

4-7 februarie 2019

      

,,Totul începe cu anunțarea excursiei la Sibiu la ora de dirigenție. După ce stau pe gânduri, am decis că voi merge. 
Pregătirea pentru excursie a fost o pregătire lungă pentru că sunt cel mai dezordonat si leneș om din lume, dar cu aju-
torul mamei bagajul a fost gata la țanc. În dimineața de plecare, emoțiile  și stresul m-au copleșit din cauză că ideea că 
voi întârzia si voi pierde autocarul nu îmi dădea pace. Odată ajunși în Sibiu ,,poarta spre libertate s-a deschis’’- cuvintele 
lui Gabriel Popescu, noi i-am dat dreptate, dar apoi am realizat că lucrurile nu stau chiar așa.  “    

                                                                                                        Daniel Martin, clasa a X-a B
    

,,Grădina zoologică a fost atracția numărul unu pentru mine. Pentru prima dată în viață am văzut un rar, frumos, puter-
nic și măreț tigru siberian; nu știu dacă pot descrie emoțiile pe care le-am simțit când tigrul s-a apropiat de mine.’’
                                                                                                        

                                                                                                                Fabian Blas, clasa a X-a B

          ,, Un lucru interesant l-am observat la acoperișul caselor care aveau niște geamuri în pod care semănau cu niște 
ochi, care te urmăresc cu privirea. A fost o experiență frumoasă, de neuitat, care mi-a lăsat o impresie bună, o excursie 
în care m-am distrat foarte mult și aș repeta experiența oricând!’’

                                                                                      Alina Dălă, clasa a X-a B
 
          ,, Sibiul este un oraș care te transpune într-o altă lume, una medievală, de basm și îți permite să-ți imaginezi 
pentru câteva secunde că ești altcineva, o prințesă care își așteaptă alesul pe Podul Minciunilor, un loc foarte frumos și 
romantic, dar în care legendele spun că în trecut, pe acel pod băieții le promiteau fetelor iubire veșnică și mai apoi se 
dovedeau a fi numai minciuni. Turnul Sfatului din Sibiu, în care am urcat 7 nivele, este un loc minunat de unde poți ve-
dea orașul. De acolo de sus poți observa o priveliște superbă, poți vedea Piața Sfatului și toate clădirile medievale care 
fac deliciul orașului.’’

                                                                                       Raluca Adam, clasa a X-a B

                                                                                             ,,În jur văd numai porți, și-n porți ferestre
                                                                                              Iar în ferestre ochi care mă-n gheață
                                                                                              Intr-un Sibiu domol, ca intr-o poveste
                                                                                              În care port viziera pe față.”
                                                                                             ( Radu Stanca, ,,Sibiu, ceteatea umbrelor.                                                                                                                                        
                                                    Mic  ghid literar pentru un călător imaginar”, În vol. ,, Acvariu” 19)
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,, Pozele de grup au fost cele mai interesante. Ne-am marcat prezența pe ,,Podul minciunilor’’, care face legătura între 
Orașul de Jos si Orașul de Sus. Cel mai mult mi-a plăcut la grădina Zoo, unde mi-am revăzut animalele favorite. Excursia 
a fost fabuloasă și sper că următoarea va fi la fel de interesantă.’’

                                                                                                          Sorina Răducan, clasa a X-a B
    
              ,, A fost foarte obositor, dar distractiv, nici nu observam cum trece timpul. Chiar l-am ajutat pe colegul meu 
Martin să învețe să schieze. In cea de-a treia zi am avut program cultural, am vizitat diferite obiective turistice, cel mai 
mult mi-a plăcut Palatul Brukenthal.’

                                                                                                           Ioana Croitoru, clasa a X-a B

             ,,Sibiul este un oraș minunat, plin de istorie, unde mi-am făcut o mulțime de noi amintiri frumoase. Nu mai 
fusesem niciodată în aici, așa că eram încântată de aceasta excursie. Cele 5 ore petrecute în autocar au trecut destul 
de repede din cauza entuziasmului pe care eu și colegii mei îl aveam. Am rămas plăcut surprinsă când am fost în vizita 
la ,,Muzeul de Istorie a farmaciei’’. Aceasta este prima farmacie din România. Aici sunt expuse instrumente medicale și 
câteva truse chirurgicale, foarfece și microscoape, precum și ilustrații preluate după documente și publicații vechi. Cel 
mai mult mi-a plăcut să vizitez Palatul Brukenthal, situat în Piața Mare. Este cel mai mare muzeu din sud-estul Europei, 
datorită vastelor colecții aflate în patrimoniul instituției.’’

                                                                                                           Tijana Bachici, clasa a X-a B

                  ,, Am remarcat că orașul Sibiu este foarte curat, iar oamenii de acolo majoritatea ne-au zâmbit și erau 
prietenoși cu noi. Am vizitat multe muzee din țară și din străinătate, dar cel mai spectaculos din punctul meu de vedere 
rămâne Muzeul Brukenthal care de fiecare dată îmi trezește un sentiment de uimire încă de la intrare.  
                                                                                                                    

                                                                                                                 Kassandra Finu, clasa a X-a B

                     ,, Am  avut parte de o expediție în orașul Sibiu cunoscut si sub numele de Hermannstadt. În oraș am avut 
de vizitat Podul Minciunilor construit in anul 1859, deasupra străzii Ocnei, făcând de altfel legătura dintre Orașul de Sus 
si Orașul de Jos. Este cel mai vechi pod din fonta aflat în serviciu pe teritoriul României’’ 
                                                                                                            

                                                                                                           Gabriel Popescu, clasa a X-a B

               ,, În primul rând, aș vrea să menționez câteva lucruri despre cazare. Curățenia, mobilierul și dotările, amabili-
tatea personalului, liniștea din cartierul unde este amplasată, fac cazarea avută o destinație perfectă pentru a te deco-
necta de aglomerația timișoreană și de a-ți petrece ceva timp împreună cu colegii tăi. Printre obiectivele vizitate, cele 
mai interesante mi s-au părut Catedrala Evanghelică, Podul Minciunilor, Turnul Olarilor, Turnul Sfatului si Piața Mare, unde 
am și învățat să patinez.’’

                                                                                                             Dan Țucă-Tămaș, clasa a X-a B

            ,,Din punctul meu de vedere, excursia aceasta a fost interesantă, Sibiul fiind ,,un muzeu in aer liber’’ îngri-
jit și cu oameni care știu ce înseamnă bunul gust, remarcându-se prin diverse obiective turistice, cum ar fi: Catedrala 
Mitropolitană, Catedrala Evanghelică, Muzeul Național Brunkenthal, Podul Minciunilor, Pasajul Scărilor, Turnul Olarilor, 
Turnul Dulgherilor din Sibiu, Turnul Sfatului din Sibiu. Așa cum fiecare excursie rămâne în memoria noastră, a tuturor 
celor care am fost acolo la momentul oportun, așa va rămâne și această excursie, mai ales în momentele în care am stat 
unii cu alții.’’

                                                                                                          Andrei Eberling, clasa a X-a B
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            ,,Sibiul și împrejurimile sale sunt una din cele mai vizitate zone din România. Centrul istoric este unul dintre cele 
mai bine păstrate locații istorice din țară. Multe din zidurile și sistemele de fortificații sunt menținute într-o stare foarte 
bună. În Sibiu se găsesc muzee care cuprind colecții de artă, pictură, arte decorative, antropologice, istorice, arheologice, 
istoria tehnologiei și științe naturale.’’

                                                                                                        Tania Vulpenaru, clasa a X-a B

                 ,,Sibiul, orașul așezat în inima țării, fosta capitală culturală, odată vizitat nu-l mai poți uita. Este unul dintre cele 
mai reprezentative orașe ale țării noastre din multe puncte de vedere. M-a atras prin farmecul său aparte, prin decoruri 
atât naturale cât și istorice, povești și legende despre ochii de veghe de pe acoperișurile clădirilor și nu numai. Având o 
istorie frumoasă și tumultoasă, acest oraș nu și-a uitat originile având aerul medieval și parfumul occidental. Deși l-am 
vizitat pentru prima oară, Sibiul, a devenit unul dintre orașele în care m-aș întoarce cu mare drag de fiecare dată.’

                                                                                                         Daiana Morărescu, clasa a X-a B

                   ,,Obiectivul meu preferat, nu doar din Sibiu, dar din toate obiectivele pe care le-am vizitat până acum, este 
Muzeul Național Brukenthal. Acest muzeu, încă de la intrare, am rămas cu gura căscată doar când mă uitam la design-ul 
încăperii. Am stat vreo 10 minute doar să mă minunez de frumusețea picturilor de pe pereți.

                                                                                                        Alexia Smerea, clasa a X-a B

                     ,,Arhitectura orașului este dată de clădirile superbe, care au fost construite de mari personalități de la acea 
vreme. Mi-a plăcut foarte mult Palatul Brukenthal, în care se află o mare parte din cele mai frumoase și recunoscute opere 
ale artei. La Muzeul de Istorie al Farmaciei am fost fascinată de invenții, despre care nu știam că ar exist.’’

                                                                                                       Alexandra Galan, clasa a X-a B

                 
,
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,,Ceea ce a făcut excursia interesantă, pe lângă atmosfera creată de tovarăși și prieteniile în decursul celor 3 zile, a fost 
faptul că am fost treziți devreme zilnic (la ore la care nu mi-am închipuit că pot funcționa în vacanță) și ținuți ocupați 
constant, umblând prin Piața Mare, unde se află Palatul Brukenthal, construit in stil baroc, precum palatele vieneze, și 
care găzduiește o impresionantă colecție de tablouri. De asemenea, am avut oportunitatea de a merge la o expoziție 
fascinantă de reptile in apropierea palatului. Un detaliu interesant pe care îl observ mergând pe străzile Sibiului și uitân-
du-te în sus, este forma ferestrelor caselor –ochi care parcă te veghează.’’

                                                                                                      Robert Doboșan, clasa a X-a C

                ,,În prima zi la Sibiu ne-am început vizita cu ,,Muzeul de Istorie a Farmaciei , muzeu înființat în aceeași clădire 
în care a funcționat ,,La Ursul Negru’’, una dintre cele mai vechi farmacii sibiene. Muzeul prezintă o colecție impresionantă 
cu peste 6600 de exponate ce reprezintă evoluția medicamentației de-a lungul timpului.’’

                                                                                                      Fabian Atinge, clasa a X-a C
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 Familia si şcoala joacă un rol important în dezvoltarea personalităţii 

copilului, în formarea unor deprinderi si abilităţi necesare acestu-

ia  atât de-a lungul traiectoriei şcolare cât şi a celei profesionale. 

Există situaţii în care părinţii nu conştientizează rolul major pe care îl îndepli-

nesc în educarea dar şi în formarea personalităţii propriilor copii, oferind de 

multe ori modele de conduită  distructive precum: agresivitate verbală sau / şi 

agresivitate fizică indreptată fie impotriva unui membru al familiei fie in exterior, 

consum de tutun sau alcool, dezinteres faţă de propria persoană dar şi faţă de 

ceilalţi, blamarea, acuzarea celor din jur, lipsa interesului pentru muncă,  pentru 

valorile morale. Toate acestea devin treptat „repere” pentru  copilul mic care nu 

are alte surse de formare comportamentală, atitudinală decât cele ale familiei 

de provenienţă care contribuie la formarea a ceea ce numim caracterul omului. 

 Dacă modelul oferit de mediul familial este unul dezirabil, acceptat social 

atunci vom putea vorbi de persoane care au un caracter moral concretizat prin altru-

ism, sinceritate, implicare, devotament, însă dacă mediul de provenienţă este unul 

indezirabil, respins de societate atunci există riscul  de a forma caractere imorale. 

  Lipsa  conştientizării rolului permanent de părinte determină apariţia unor personalităţi agresive, antiso-

ciale, greu adaptabile la cerinţele mediului extern-şcoală, grup de prieteni, societate în general, personalităţi anxioa-

se, depresive. etc.  Atunci când cineva decide să devină părinte este imperios necesar să-şi asume responsabilitatea 

creşterii si educării copilului – proces extins pe o perioadă lungă de timp si care necesită atât resurse afective cât şi 

resurse materiale, financiare care să inducă noului născut un sentiment de securitate, siguranţă şi valorizare socială. 

Sunt multe situaţii în care copiii sunt privaţi atât de ceea ce numim resursă afectivă şi ca atare rezervorul lor afec-

tiv este mereu gol cât si copii privaţi de resursele materiale şi financiare minime, necesare unei dezvoltări normale. 

Aceste carenţe afective dar si materiale, financiare contribuie la ceea ce numim personalităţi agresive, anxioase şi de ce nu chiar 

depresive, mereu revoltate, mereu răzvrătite împotriva propriei persoane dar şi a celorlalţi, mereu nonconformişti şi nemulţumiţi.

      Rolul şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj imens de cunoştinţe, ci şi de a stimula calitatea de om. 

Ora de dirigenţie este benefică în acest sens şi poate contribui la atingerea acestui obiectiv major de valorificare a 

abilităţilor de inter-relaţionare, de asumare a responsabilităţilor, de cultivare a capacităţii de a lua o decizie corectă, de 

descoperire a propriilor interese şi aspiraţii care sa-l ajute pe copil in alegerea traiectoriei profesionale de mai târziu.

Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni de informare asupra posibilităţilor 

de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale şi a aptitudinilor, de discutare a criteriilor după 

care elevii îşi decid viitorul şi ponderii de implicare a părinţilor în alegerea şcolii şi a profesiei pe care copii lor o 

vor urma, dacă profesia aleasă este cea dorită de copil şi dacă aceasta din urmă are disponibilităţi intelectuale.

 Iată deci că şcoala are roluri dintre cele mai diversificate si anume: rol de transmitere de noi cunoştinţe, rol de 

conturare, formare si dezvoltare de competenţe şi abilităţi şcolare/ profesionale, rol de valorificare a abilităţilor de 

inter-relaţionare, rol de insuşire a unor atitudini pozitive in relaţie cu sine dar şi cu ceilalţi, rol de cultivare a capacităţii 

de a lua o decizie, rol de gestionare a situaţiilor tensionate, conflictuale, rol de conturare a respectului faţă de pro-

pria persoană dar şi faţă de ceilalţi , cu alte cuvinte rol de dezvoltare morală, socială, psihică dar şi intelectuală. 

ROLUL MODELULUI PARENTAL 

ÎN EDUCAREA COPILULUI 

Profesor Psiholog Adina Maria Gugonatu
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 Aşa cum oamenii au principiile lor de viaţă aşa şi fizica are principiile ei.
Mecanica are principiile ei (principiile dinamicii), termodinamica are principiile ei.
Ce este un principiu?  Este un enunţ care nu poate fi demonstrat matematic dar a cărei valabilitate reiese din faptele 
experimentale. În cele ce urmează ne vom referi la principiile dinamicii.
 Principiul inerţiei are următorul enunţ:
 Orice corp tinde să-şi păstreze starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă  atâta timp cât asupra lui nu 
acţionează alt corp.
Acest principiu reflectă proprietatea de inerţie a corpurilor. Inerţia este proprietatea corpurilor de a-şi menţine starea de 
repaus sau viteza cu care se mişcă.
 Putem defini inerţia ca proprietatea unui corp de a-şi schimba starea de repaus sau starea de mişcare, nu brusc, ci 
într-un anumit timp.
Această proprietate se manifestă doar când corpurile interacţionează, deoarece numai interacţiunea are ca efect schim-
barea stării de repaus sau a stării de mişcare.
 De exemplu, trecerea automobilului din stare de repaus în stare de mişcare este efectul unei interacţiuni. Aceasta 
nu se va realiza brusc, ea va necesita un anumit timp.
Automobilele moderne pot ajunge la viteze mari într-un timp foarte scurt, dar niciodată durata acestei schimbări de stare 
nu este zero.
Acelaşi lucru se întâmplă la frânarea automobilului.
 În cazul mersului pe bicicletă nu trebuie să pedalăm tot timpul. Ne este greu să pedalăm la început când punem 
bicicleta în mişcare decât în continuare când vrem s-o menţinem în mişcare. La fel când vrem să mergem mai repede.
 Aşezăm pe masă o foaie de hârtie şi pe ea o monedă. Putem scoate hârtia fără a ridica moneda? Da, dacă tragem 
brusc de hârtie în lungul mesei.
Moneda va rămâne pe masă dar nu exact în locul în care a fost ci puţin deplasată în sensul în care am tras hârtia, 
dovadă că asupra ei s-a exercitat o forţă, dar foarte mică. Moneda  a fost antrenată de forţa de frecare dintre ea şi 
hârtie. Dacă forţa de frecare ar fi fost mai mică moneda ar fi rămas mai aproape de poziţia ei iniţială. Putem înlocui hâr-
tia cu o folie de celofan pentru a observa aceasta.
 Aruncăm o bilă pe masă. Ea se va opri după un timp. Dacă suprafaţa mesei este şlefuită ea se va opri la o distanţă 
mai mare de locul unde a fost iniţial. Dar dacă nu se manifestă nici o forţă asupra ei ea se va mişca încontinuu.
 Principiul fundamental are următorul enunţ:
Forţa produce variaţia impulsului unui corp, fiind proporţională cu variaţia impulsului şi invers proporţională cu timpul cât 
se produce această variaţie(durata).
În proba de aruncare a suliţei, atletul porneşte  şi alergând din ce în ce mai repede, aruncă suliţa cu viteză mare. 
 La început suliţa are viteză nulă. Ca urmare a efortului muscular dezvoltat de aruncător impulsul suliţei, în momen-
tul aruncării impulsul va fi diferit de zero.
  La fel în cazul în care un jucător primeşte mingea care vine de la un partener cu o viteză mare, face ca impulsul ei 
să scadă.
Dacă în timpul primirii mingii jucătorul lasă mâna să meargă înapoi, durata scăderii impulsului creşte iar efortul depus de 
jucător se micşorează.
Forţa exprimă acţiunea(mecanică) exercitată de un corp(jucător, atlet) asupra altuia(minge, suliţă).
 Principiul acţiunii şi reacţiunii are următorul enunţ:
Dacă un punct material acţionează asupra altuia cu o forţă, cel de-al doilea acţionează asupra celui dintâi cu o forţă de 
aceeaşi valoare numerică, aceeaşi direcţie dar sens opus.
Acţiunea şi reacţiunea se aplică la corpuri diferite.
De exemplu, gazele care rezultă din arderea pulberii din ţeava unei arme de foc produc acţiuni reciproce interioare siste-
mului armă-cartuş.
 Sub acţiunea forţelor reciproce interioare se produce o deplasare a celor două părţi, una faţă de cealaltă. De aceea 
glonţul este împins într-un sens, iar arma în sens contrar(recul).
 Dacă dintre două corpuri care interacţionează, ne interesează numai fenomenele care se petrec cu unul din ele, 
se îndepărtează mintal unul dintre ele iar acţiunea lui asupra celuilalt corp este înlocuită printr-o forţă care să producă 
acelaşi efect asupra celui de-al doilea corp ca şi primul. Deşi există numai interacţiuni, se poate studia mişcarea unei 
părţi înlocuind efectul celeilalte prin forţa corespunzătoare.
 Un alt exemplu legat de viaţă sunt cele zece porunci. Noi nu putem să le demonstrăm, dar ceea ce se întâmplă în 
viaţă ne arată că ele sunt valabile.
.

Principii şi …principii 

Prof. Cecilia Roiban



 Timpule, cu câtă grabă ai trecut și ne-ai lăsat cu un puternic sentiment de melancolie. Ne aducem aminte de 
faimosul film „Liceenii”, și parcă nu ne vine a crede că acum și pentru noi această etapă a luat sfârșit. Acești 4 ani au 
reprezentat pentru noi cea mai specială perioadă din viața noastră. 
         Colegiul Național „Ana Aslan ” a reprezentat locul în care ne-am maturizat  și am clădit frumoase relații de pri-
etenie. De asemenea, profesorii au reprezentat adevărate modele în viață pentru noi. Aceștia ne-au fost un adevărat 
suport în acumularea de cunoștiință, dându-ne oportunitatea de a le „fura” din tainele învățăturii. 
         Am avut ocazia să vizităm multe locuri împreună cu colegii de liceu, ca de exemplu: Târgu Mureș, Cluj-Nap-
oca, Sibiu, Satu Mare, Alba Iulia, Belgrad, Arieșeni. Călătoria în aceste orașe ne-a ajutat să ne cunoaștem mai bine 
țara  si frumusețile ei. Atracțiile turistice precum: Grădina zoologică din Târgu Mureș, Castelul Teleki, Piața Avram 
Iancu  din Cluj-Napoca, Muzeul Nikola Tesla din Belgrad, Groapa Rușinoasă din Munții  Bihorului și multe altele ne-au 
impresionat.
         Pe parcursul acestor 4 ani am luat parte la organizarea  mai multor spectacole școlare, cu care ne mândrim 
atât noi, cât și liceul. Printre acestea se numără Balul Bobocilor unde am creat coregrafii, am fost prezentatori ai 
spectacolului, fiindu-le boboceilor un ghid pentru a trece de această „barieră” a emoțiilor  ce survin în primul an de 
liceu .
         O altă activitate cu care am reprezentat școala  cu mândrie este participarea pe parcursul a 3 ani consecutiv la 
Concursul Național „Flashmob” obținând multe premii.
         Toate aceste experiențe din liceu  vor cântări în cariera pe care o vom avea. Suntem mândre că am avut oca-
zia de a cunoaște oameni frumoși atât la exterior cât și în interior și nu vom.
uita  frumusețea ascestor ani de  liceu.
                                                               Un trio de succes!!!
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Anii de liceu... 

Andreea Băltărețu, Claudia Pavel, Lavinia Berariu, clasa a XII-a C
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Poftiți la teatru… la ,,Aslan” 

Prof. Cristina Mandae

     Festivalul “TEATRU VERSUS MEDII ONLINE”, iniţiat de Colegiul Naţional “Ana Aslan” Timişoara a ajuns la a IV-a ediţie!
     Desfãşurat in Sala Multifuncţionalã în data de 12 aprilie 2019, evenimentul a reunit cele mai cunoscute trupe timişorene ale 
momentului: Trupa de Teatru a Liceului de Artã “Ion Vidu”, “PERSONA” a Liceului Teoretic “Grigore Moisil”, “THE HOOLEELO-
GANS” a Colegiului Naţional “Constantin Diaconovici Loga”, “SIMPATICII” de la Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu”. O mare 
surprizã a oferit Trupa “PUZZLE” a Liceului Teoretic Gãtaia, care s-a dovedit a fi un veritabil promotor al valorilor tradiţionale (por-
tul popular, recuzita tipicã unor vremuri îndepãrtate) dar şi al unui mesaj patriotic şi moral demn de toatã lauda! Piesa “Bunicul de 
dupã flacãra lumânãrii” de Emilia Plugaru a ilustrat momente ale istoriei naţionale şi a susţinut valori precum: demnitatea, tradiţia, 
continuitatea, datoria, respectul faţã de trecut.
     Liceul de Artã “Ion Vidu” ne-a oferit, ca şi la alte ediţii, o demonstraţie de talent uriaş, desfãşurat cu forţã şi aplomb de adevãraţi 
actori. Scena din “Visul unei nopţi de varã” de William Shakespeare a îmbinat actoria, muzica şi dansul, a fost impetuoasã si capti-
vantã, vulcanicã şi romanticã în acelaşi timp.
     “THE HOOLEELOGANS” au susţinut spectacolul “Ultimul Godot” de Matei Vişniec. Cele douã personaje au fost atât de vero-
simile şi de fascinante încat cele 30 de minute au pãrut scurte, cãci publicul a trãit totul la intensitate maximã!
     “ASLÃNEŞTII” au jucat o comedie amarã despre un sistem politic eşuat, o societate a delirului communist: “Istoria comunismului 
povestitã pentru bolnavii mintal” de Matei Vişniec.
     Spectacolul “Boeing-Boeing” de Marc Camelotti prezentat de trupa “PERSONA” a Liceului “Grigore Moisil” a smuls aplauze şi 
râsete prin naturaleţea actorilor, prin textul jucãuş şi prin “complicaţiile” si “combinaţiile” create de autor.
     Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” a realizat o incursiune în universul copilãriei prin povestioara transpusã scenic sub titlul 
“L-aţi vãzut cumva pe <<Nu>>?”, adaptare dupã Octav Pancu-Iaşi.
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     La secţiunea “Monolog” au fost înscrişi 12 artişti care, prin textele prezentate, au dovedit sensibilitate, vervã, spontaneitate, creativi-
tate, charismã.
     Cele douã moderatoare ale evenimentului – Tania Vulpenaru si Daiana Morãrescu, din clasa a X-a B – s-au remarcat prin eleganţã, 
ţinutã si seriozitate, reuşind astfel sã se încadreze perfect în acest tablou viu şi mirobolant al teatrului.
     Iatã laureaţii Festivalului “TEATRU VERSUS MEDII ONLINE” ediţia a IV-a, 2019:
• PREMIUL I – Trupa Liceului de Artã “Ion Vidu” Timişoara; Spectacolul “Visul unei nopţi de varã” de William Shakespeare;
• PREMIUL PENTRU PROFESIONALISMUL INTERPRETÃRII – “THE HOOLEELOGANS”, Colegiul Naţional “Constantin 
Diaconovici Loga” Timişoara; Spectacolul “Ultimul Godot” de Matei Vişniec;
• PREMIUL PENTRU AUTENTICITATEA PERSONAJELOR – “ASLÃNEŞTII”, Colegiul Naţional “Ana Aslan” Timişoara; Specta-
colul “Istoria comunismului povestitã pentru bolnavii mintal” de Matei Vişniec;
• PREMIUL PENTRU PROMOVAREA VALORILOR TRADIŢIONALE – Trupa “PUZZLE” – Liceul Teoretic Gãtaia; Spectacolul 
“Bunicul de dupã flacãra lumânãrii” de Emilia Plugaru;
• PREMIUL PENTRU POPULARITATE – Trupa “PERSONA” – Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timişoara; Spectacolul “Boeing-
Boeing” de Marc Camelotti;
• PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNÃ INTERPRETARE FEMININÃ – ROXANA ILONCA Colegiul Naţional “Ana Aslan”, rolul 
Katia Ezova;
• PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNÃ INTERPRETARE MASCULINÃ – FOLRIN STANCU Colegiul Naţional “Constantin 
Diaconovici Loga” Timişoara – “Ultimul Godot”;
• PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN MONOLOG – ADRIAN GREANGÃ Colegiul Naţional “Constantin Diaconovici Loga” 
Timişoara.
     Dincolo de emoţiile, nerãbdarea, tensiunea şi plãcerea de a juca a actorilor, dincolo de eforturile organizatorilor şi dincolo de sen-
timentele și stăriile contradictorii care au marcat publicul, rămâne, până la urmă, bucuria de a participa la spectacol! Un spectacol 
desfășurat în arena unei săli arhipline, cu un public civilizat care, uneori aproape că nu respira, atât de fascinat era de ceea ce se întâm-
pla în fața lui.
                                                                                          APLAUZE!!!
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Pagina de poezie 

  Povestea noastră                                                                                          Stele și luna

De ce când te privesc în ochi mă simt                                           Cum pot și stelele să asculte                                
Atât de minunat, dar trebuie să mint                                             Ce am de zis atunci când tac,
Trebuie să țin totul ascuns                                                               Iar tu, și auzindu-mi glasul
De tine, de mine, să fiu de nepătruns                                             Să nu auzi nimic de fapt.
Încerc rolul de persoană rece,
Dar inima îmi bate și mie nu-mi mai trece.                                  Cum poate luna să îmi vadă 
Când sunt în fața ta mă simt așa ciudat:                                        Ochii triști pe timp de noapte,
Ca un copil mic, naiv și aberant.                                                    Iar tu, privindu-i de aproape,                                               
Mă faci să par mică, mai mică decât sunt,                                    Nici să nu-i observi în grabă.
Dar îți citesc privirea și te cred pe cuvânt                                     Geanina Moldovan, clasa a X-a A
Te cred pe cuvânt când îmi spui ca tu vei sta;
Când spui că tu vei fii aici și nu mă vei lăsa.
Pot spune că-i o prostie să mai am încredere
Când toți credeam că vor sta, erau de fapt în trecere.                       Dintre atâtea
Cumva văd în tine ceea ce nu văd în alții                                     Aș fi putut fi o lalea,
Și ce spun eu acum nu sunt aberații.                                             Dar cine să m-aleagă oare,  
Văd un om plin de sentimente,                                                      Când toți din jur sunt cuceriți
Un trecut dur și ceva regrete.                                                         De-o singură frumoasă floare.
Văd masca de porțelan de pe fața ta,
Dar ca orice bibelou ea se va crăpa                                               Aș fi putut avea orice
Încep să cadă bucăți din ea,                                                           Oricum, oricât, n-ar fi contat,
Iar tu te deschizi în fața mea.                                                        Atâta timp cât tu vezi doar                                                               
Te cunosc cu adevărat și acum pot spune:                                  Un trandafir frumos păstrat.
Rolul de băiat rău e numai pentru lume.
De le arăți bunătate te iau peste picior,                                        Dar vezi tu, frumusețea moare
Iar asta dăunează acum și-n viitor                                                Și la final vei realiza
Când ești doar tu cu mine te văd, te simt altfel:                          Că și cea mai frumoasă floare
Îmi arăți bunătatea și atunci suntem la fel.                                  Poate avea spini, și va durea.
Ca două suflete rătăcite ce s-au regăsit,                                        Geanina Moldovan, clasa a X-a A                                                                                                  
Eu te vreau lângă mine acum și-n infinit! 

      Adriana Mihaela Tudor, clasa a X-a A
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Eu  cred că veșnicia s-a născut la sat

Andrei Banda, clasa a IX-a A

  
 

   Poți spune „eu cred în veșnicie”, dar cine te-ar crede asta într-o lume în care nimic nu e veșnic; într-o lume în care 

în fiecare clipă se naște o stea și în momentul următor se stinge o cometă.

   Deși nu poți spune cert că veșnicia există pe lumea aceasta, poți spune cu siguranță „Veșnicia s-a născut la sat”; 

dar nu veșnicia, ci anume tradițiile și obiceiurile care rămân veșnice în inima satului. Toate acestea pornind și termi-

nându-se tot acolo în inima satului: în biserică.

   Dacă tot suntem în Postul Paștelui să începem de aici. Și anume cu tradiții pe care femeile le păstreză cu strictețe 

pentru ca anul să fie îmbelșugat și să meargă bine. Prima (și printre cele mai importante) ar fi Sâmtoagerii, obicei 

străvechi ce-și are rădăcinile în creștinism la Sfântul Toader. În prima marți din Postul Mare „tună Sâmtoagerii”, iar 

marțea următoare „ies”. Această zi poartă numele de Sâmtoageru’ mare și nu e bine a se munci fiindcă ți se vor 

încleșta mâinile tot anul ce urmează.

   Prima zi de marți din aprilie poartă și ea un rol important în lista Sărbătorilor băbești deoarece dacă vei începe ceva 

în acea zi, nu-l vei mai termina. Mai pe la sfârșit, cu trei zile înainte de Paște, suflete celor plecați de pe această lume 

pot veni pe Pământ datorită focurilor aprinse pe mormânturile lor la Joimărele. Miercuri noaptea spre joi oamenii 

pregătiți cu pungi cu dulciuri și colaci pentru cei mici merg la cimitir unde aprind focurile cu nuiele de alun strânse de 

cu timp înainte. 

   Într-un final, după șapte săptămâni de post eterna sărbătoare a Sfântului Paște (una din cele mai importante 

sărbători a bisericii ortodoxe) este așteptată cu nerăbdare în sufletele creștinilor care se pregătesc pentru ea foarte 

serios, ouăle roșii, drobul de miel și pasca fiind nelipsite de pe masa tuturor. Noaptea înainte de Paște, cel puțin două 

persoane din fiecare casă merg la slujba de Înviere de unde duc Lumina Sfântă în casele lor, lumânările fiind folosite 

pentru rugăciune atunci când un necaz lovește casa.

   Să trecem rapid peste vară până ajungem la Sfânta Ana, zi în care bătrânii spun că moare o Ană în lume (lucru 

care acum ceva ani s-a întâmplat la noi în sat).

   Să ne mai grăbim puțin și să ajungem la începutul Postului Crăciunului, post, mai ușor dar la fel de important ca 

și celelalte. La fel ca și-n celelalte posturi, credincioșii se pregătesc, atât trupește cât și spiritual, pentru Nașterea 

Domnului (Crăciunul). Se spune că, dacă Moș Nicolae vine cu calul negru, Moș Crăciun va veni cu calul alb și atunci 

la Crăciun va fi zăpadă, iar la Moș Nicolae nu, și viceversa. Din ziua de Crăciun și până la Bobotează se face calendar 

pe zile, fiecare zi însemnând câte o lună; așa cum este ziua ( ploioasă sau însorită), așa va fi și luna corespunzătoare. 

Tot pentru a afla cum este vremea în anul ce urmează, în noaptea de Anul Nou se desfac douăsprezece foi de ceapă 

peste care se pune sare. În următoarele zile se observă ce frunze s-au umezit și se aplică aceeași „lege” ca mai sus.

   Deci cum am afirmat mai sus, veșnicia există. Dar doar cea de după moarte și la sat, pentru că acolo nimic nu 

moare, ci doar se transformă. Se transformă în ceva  ce va rămâne viu în suflete, ca o flacără ce nu se stinge; căci 

satul este locul unde se face trecerea dintre real si ireal, dintre viată și moarte... Satul e locul unde tot ce se întâmplă 

are explicație în religie și tot ce fac cei de acolo, este făcut pentru a avea loc în Rai, în VEȘNICIA ce va veni.

(Tradiții și obiceiuri din satul Teregova, Banatul de munte)
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                   Ce este de fapt cu adevărat veșnicia? Mulți oameni o văd diferit, fiecare o simte și o percepe diferit. Unii spun că veșnicia 

este ceva veșnic, alții spun că durează o veșnicie. Unii văd veșnicia în lucruri mărunte, alții văd veșnicia în anumite locuri și mo-

mente. Ce cred eu de fapt? Veșnicia este cea care s-a născut la sat, cum ar spune o vorbă românească străveche . Veșnicia este ceva 

ce nu are limite, nu are un corespondent pe ceas, nu se măsoară în timp. Veșnicia doar se naste și rămâne acolo. Pentru mine, 

este la sat. În micuțul sat undeva la poalele dealurilor bănățene, un sat micuț uitat de lume aș putea spune, însă plin de farmec și 

veșnicie,  Răchita. Aici au copilărit trei generații: Bunica mea, mai apoi mama și acum eu. Este locul meu de suflet, unde mă simt 

liberă și pot să fiu eu însămi. 

 Aveam câteva luni când am mers prima dată la sat. Eram mică, cu ochii mari și ușor speriați, cu suzeta în guriță fără a avea 

vreo idee despre locul unde mă aflu. Dar știam că e frumos, că e cald și bine, că am venit să îmi văd bunicii, mătușile și verișorii. Că 

eram mezina familiei și că eram în centrul atenției, că stăteam în curte doar cu o rochiță și un pampers și mă tăvăleam în patru labe 

pe iarba rece și umedă, într-o zi de vară. Eu știam doar să mă plimb de-a bușilea, să râd și să duc la guriță tot ce era în jur. Habar nu 

aveam că în curtea aceea, în sătucul acela voi avea parte de cea mai frumoasă copilărie. Însă aveam să deslușesc toate frumusețiile 

acelea curând. 

 Să vă spun acum despre acest loc fermecat. Cum spuneam, este un mic sătuc aflat pe malul Begăi, undeva nu departe de 

Timișoara. Un sătuc numit Răchita, în care totul e frumos, toată lumea e fericită și totul parcă prinde viață. Te uiți în stânga ta și 

vezi casele țărănești pictate în fel și fel de culori și stiluri tradiționale de odinioară, te uiți și vezi cum nea Vasile stă pe băncuța de 

pe prispă, cu un trabuc în mână și te salută cu zâmbetul pe buze. Te uiți în dreapta și vezi două bunicuțe cum stau la povești pe o 

bancuță, iar lângă ele stă liniștit, dormind, cățelușul. Te uiți în spate și vezi cum se joacă pe uliță cei mici fotbal, între două cărămizi 

pe post de poartă. Mergând mai în față, trece pe lângă tine o căruță trasă de cei mai frumoși cai, iar în spate este plin de fân 

proaspăt cosit. Te uiți peste tot în jurul tău și vezi doar simplitate și puritate. Totul e atât de simplu și de comun, însă văzând bucu-

ria țăranilor pe chip, îți dai seamna că aici, la sat, este viața veșnică. 

 Casa copilăriei mele se află și acum în sat, undeva mai la margine, pe drumul către barajul râului Bega. Este o curte 

mare,unde  deasupra stă așezată ca o coroană vița de vie a bunicii. La poartă, pe partea dreaptă șade bucătăria, unde bunica mea 

pregătește de zor cele mai bune gogoși. Drept în față se află grajdul, unde cândva erau caii și purceii. În spatele grajdului se află 

poarta către grădina de legume. Și ce grădină, plină de bunătățuri!  Mai spre stânga, este căsuța cu dormitoare. Aici era dormitorul 

mamei mele, a surorii și a fratelui ei, dar și a buniciilor. Lângă casă, se află încă o mică curte unde cresc cele mai gustoase mere.  

 Când eram mică știam că merele de aur din povești cresc la buna în curte. Și credeți –mă, așa și este. Așa arată locul unde eu 

mi-am petrecut cele mai frumoase vacanțe și cele mai speciale momente ale copilăriei mele. Bunica mea este un om deosebit, care 

mereu a avut grijă să îmi ofere toate aceste lucruri. Îmi aduc aminte cu bucurie în suflet de toate momentele. Vara, când era mereu 

cald, mă trezeam cu bunica să ducem văcuța, pe Mărtuța, la păscut. Până seara, la ora 8, când începea soarele să apună și trebuia 

să mă pregătesc să o întâmpin pe Mărtuța, îmi ocupam timpul cu de toate. O ajutam pe bunica cu mâncarea, mergeam la plimbare 

prin sat și intram să salutăm toate vecinele. Mergeam la porci să dăm de mâncare, mergeam în grădină să săpăm legumele, că era 

sezonul și era mare nevoie de ajutor. Mă strecuram la vecina și prietena bunicii mele încă din tinerețe, ca să mănânc cornulețe cu 

gem înainte de masă, chiar dacă nu aveam voie, că îmi stricam pofta de mâncare, dar era secretul nostru. Încă și câte mai făceam, 

că parcă timpul stătea pe loc. Nu aveam telefon, nu aveam televizorul și nici măcar nu purtam rochița cea mai elegantă. Nu mer-

geam să mă plimb în centru, nu mâncam la Mc Donalds, nu aveam jucăriile scumpe, dar cu adevărat sigur aveam cel mai frumos 

zâmbet și cea mai mare bucurie în suflet. Țin minte că toți mă cunoșteau și încă și acum mă știu în sat. Toți știu că eu sunt fata lui 

Boian, fetița aceea care a trăit mereu cea mai frumoasă copilările. Țin minte și acum cât de fericită eram când îmi spunea mama că 

mergem la sat la buna și cum țipam cu gura până la urechi „daaaa mergem la Răchita”. Credeți-mă, așa arată cu adevărat fericirea.  

          Satul este locul  de vis, este locul de unde, până la urmă, fiecare din noi am plecat și este locul unde cu adevărat,,, veșnicia s-a 

născut.” 

Tot despre veșnicie...

Andreea Sighișoreanu, clasa a XII- B
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Timișoara, oraș european

Prof. Angelica Sârbu

 Dragi colegi și elevi ai Colegiului Național ”Ana Aslan” Timișoara , vă aduc la cunoștință că și anul acesta vom desfășura 

activități atractive în cadrul proiectului interdisciplinar ”Timișoara, oraș european”, aflat la cea de-a treia ediție. Proiectul este  inclus 

în agenda activităților școlare și extrașcolare ale Inspectoratului Școlar Timiș iar anul acesta am hotărât ca tema acestei ediții să fie 

”Timișoara, orașul florilor”. 

 Am plecat de la tradiția orașului nostru, orașul Timișoara era recunoscut ca oraș al florilor. Am început astfel să cercetăm 

care sunt factorii responsabili de această titulatură a orașului și amintesc doar că de îngrijirea parcurilor se ocupă  S.A. Horticul-

tura, societate aflată în subordinea Consiliului Local Timișoara.. Avem nevoie de sprijinul instituției prestatoare deoarece urmărim 

realizarea următoarelor obiectivelor: - realizarea unui studiu cu privire la nivelul poluării apei, aerului, vegetației si solului in 

Timișoara; - inițierea unor cercuri de pregătire non-formala prin care elevii să desfășoare activități practice de aranjamente florale, 

cunoașterea naturii, cultivarea plantelor viitorului, proiectarea spațiilor verzi ale viitorului. Principalele activități desfășurate vor fi: - 

activități de stabilire a nivelului de poluare în orașul Timișoara; - conștientizarea elevilor cu privire la importanta protejării mediului 

înconjurător; - realizarea de aranjamente florale.

  Vom cerceta cu precădere principalele parcuri ale orașului după cum urmează: Parcul Botanic, Parcul Catedralei, Parcul Cen-

tral, Parcul Justiției, Parcul Regina Maria (Poporului), Parcul Rozelor pentru a afla istoricul acestora.

Cel mai vechi parc din oraș este considerat a fi Parcul Poporului, Parcul a fost înființat in 1850, iar amenajările s-au întins pana 

in 1862 sub directa supraveghere a contelui Johann Coronini-Crönberg, guvernatorul militar al Voievodinei Sârbe si al Banatului 

Timișean.

 Povestirile spun că Parcul Rozelor a fost inaugurat la inițiativa femeilor bogate din oraș. Ele au adus din străinătate in 

Timișoara mai multe specii de trandafiri. Parcul s-a inaugurat in anul 1891 cu ocazia unei expoziții industriale, iar toate aranjamen-

tele au fost realizate de celebrul florar, Wilhelm Mühle , parțial în stil franțuzesc,  parțial în stil englezesc. In urma acestei expoziții, 

numele sau a trecut granița, bucurându-se de recunoaștere inclusiv la curțile împărătești. In 1934, Parcul Rozelor avea deja 1.400 de 

soiuri si deținea cea mai mare colecție de trandafiri  din sud-estul Europei. De aici se trage numele de “Orașul trandafirilor” pe care 

l-a primit Timișoara. De atunci Parcul Rozelor a suferit multe modificări.

 Vom cunoaște oameni deosebiți care ne vor împărtăși din experiența lor legată de amenajări și organizări de expoziții florale 

pentru care orașul Timișoara are deja o tradiție.

 De asemenea vom crea în miniatură grădini de flori folosind cele mai inedite dispozitive pentru realizarea acestor aranjamente 

florale. Vom organiza o expoziție a realizărilor elevilor care ulterior le vom folosi ca obiecte de decor în școala noastră. 

Proiectul va continua tradiția de a ne întâlni în cadrul unei întreceri între elevii  școlilor prezente în proiect cu tema Istoria 

Timișoarei. Vom extinde anul acesta materialul de documentație pentru a afla cât mai multe lucruri interesante despre istoria 

orașului.

Prin intermediul articolului din revista școlii fac apel astfel elevilor și colegilor –cadre didactice pentru a se alătura acestor acțiuni de 

descoperire a orașului în care trăim și de care ne mândrim,  ca cetățeni ai orașului de pe Bega.
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Consiliul Școlar al Elevilor și 

activitățile extracurriculare

Paul-Cristian Duțu, clasa a XI-a A

 Primul semestru al anului școlar 2018-2019 s-a prezentat într-o formă asemănătoare anilor precedenți, cuprinzând nu-

meroase proiecte și activități desfășurate sub sigla Colegiului Național ,,Ana Aslan”. Consiliul Școlar al Elevilor a avut în vedere 

să organizeze activitățile care provuacă admirație și plăcere în rândul elevilor și profesorilor, fiind deja consacrate. De asemenea, 

Consiliul Școlar al Elevilor a fost și rămâne deschis tuturor ideilor  de proiecte care pot genera noi nuanțe pe tabloul încărcat al 

activităților din cadrul Colegiului Național ,,Ana Aslan”.

      În data de 5 octombrie 2018 s-a desfășurat concursul ,,Educația noastră cea de toate zilele”, care, alături de alte câteva con-

cursuri între clase, organizată de prof. Cristina Mandae sporește cultura generală a elevilor, pregătindu-i totodată pentru vi-

itoarele prezentări și/sau discursuri pe care le vor avea de susținut în fața unui public. Structura acestor tipuri de concursuri se 

caracterizează printr-o prezentare powerpoint, alături de probe cu răspuns ,,fulger”. Clasa a X-a D a ieșit câștigătoare.

      Atracția ,,Săptămânii altfel” a fost și în acest an ,,Balul bobocilor”. La această ediţie, dat fiind contextul istoric în care ne aflăm, 

tema balului a fost ,,Un centenar de muzică şi dans”.

      Emoția se trezește în sufletele românilor patrioți când ne aflăm în prima zi a lunii decembrie. Cu această ocazie, activitatea 

,,Mândru că sunt român”, alături de superba expoziţie de desene care s-a încadrat în aceeaşi tematică, au indus liceului nostru, 

în zilele premergătoare datei de 1 decembrie, o atmosferă tradiţională şi ne-au amintit de ,,norocul” de care dispunem fiindcă 

suntem contemporani cu Centenarul Marii Uniri. De asemenea, excursia la Alba Iulia de Ziua Naţională a reprezentat un motiv 

de mândrie pentru participanții acesteia.

      O altă activitate cu tentă istoric a fost pelerinajul la Monumentul ,,Evoluție”, adoptat de şcoala noastră, la care au participat 

câţiva reprezentanți ai Consiliului Școlar al Elevilor, alături de doamnele profesoare Cristina Mandae și Lavinia Bloju. Astfel, am 

putut aprinde lumânări în memoria eroilor Revoluției din Decembrie 1989. 

      Proiectul denumit ,,Excelsior” motivează elevii să obțină cât mai multe rezultate bune la clasă, concursuri, olimpiade etc. și 

implicit diplome, în schimbul unui premiu acordat pe clasă de către Direcțiunea școlii. În acest an, clasele a X-a B, a X-a D şi a 

XI-a A s-au înscris la concurs, iar cei care au acumulat cele mai multe diplome în annul școlar precedent au fost elevii clasei a 

X-a B!

      Luna ianurie a cuprins concursul intitulat ,,Dor de Eminescu”, la care participanți au putut să-și pună în valoare memoria, 

talentul actoricesc și cultura generală; concursul ,,FILE DE ISTORIE. UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE”, dedicat Micii 

Uniri din 24 ianuarie 1859, în cadrul căruia cultura generală și gestionarea emoțiilor, pe parcursul unei prezentări cronometrate 

au jucat un rol important.”.

      De asemenea, în primul semestru al anului școlar 2018-2019au fost organizate   excursii  la Cluj-Napoca, Horezul-Curtea de 

Argeş, Arad – Sasca Română, Lugoj şi Braşov.
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Jurnal de Excursie
Satu Mare- Baia Mare- Sighetu Marmației- Săpânța

5-7 aprilie 2019

     ,, Excursia de la Satu Mare mi-a plăcut deoarece am vizitata locuri noi precum: Muzeul de Mineralogie, Închisoarea Sighet și 
Biserica Săpânța. Cel mai mult m-a impresionat cimitirul de la Săpânța numit și Cimitirul  Vesel deoarece am văzut ceva cu totul 
special. Modul în care este făcut fiecare mormânt, cu multă inspirație și dăruință pentru a impresiona pe fiecare trecător.”

                                                                                       Andrei Nichita, clasa a IX-a B
 
       ,,În această excursie m-a impresionat ,,Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței” din Sighetu Marmației, chiar 
dacă l-am mai vizitat, tot m-a cuprins sentimentul de frică și tristețe, deoarece am observat cum oamenii pot face atât de mult rău 
altor oameni. Cimitirul Vesel de la Săpânța, deși un obiectiv trist  picturile și textele de pe morminte au dorit să destindă puțin 
atmosfera. M-a impresionat atitudinea pe care au avut-o oamenii, una pozitivă, care se presupune că provine de la daci deoarece 
aceștia nu credeau în moarte.”

                                                                                          Romana Floroiu, clasa a IX-a B
       
        ,,Cel mai mult m-a impresionat Memorialul Durerii. Povestea și trecutul locului mi-au dat un fior și au trezit în mine o mare 
curiozitate. Aerul de acolo mi se părea greu, celulele erau însoțite de durere și locul, cu totul, părea ceva scos din filme sau de nei-
maginat”

                                                                                            Adeline Ciaca, clasa a IX-a B

            ,,Aș vrea să încep prin a spune că a fost o excursie reușită, în care am vizitat obiective turistice cu o istorie bogată, dar  am 
petrecut și timp liber alături de prieteni și profesori. Un obiectiv care m-a impresionat a fost Cimitirul Vesel de la Săpânța. Am 
rămas impresionat de faptul că unii oameni au putut sa facă din acest eveniment al morții, un mod hazliu de a aminti de cei 
decedați, de a le aminti calitașile și defectele.”

                                                                                             Răzvan Jebelean, clasa a IX-a B

           ,,Cel mai mult m-a impresionat Închisoarea Sighet, o închisoare cu adevărat temută, care iți trezește fiori de fiecare dată 
când intri într-o celulă. Un alt obiectiv turistic minunat de frumos a fost Castelul  Karolyi, un castel cu o grădină mirobolantă, 
atâtea specii de flori și copaci, mi-au  captat cu adevărat privirea.”

                                                                                                    Raul Vladu, clasa a IX-a B

              ,,În excursie am vizitat Muzeul de Mineralogie, unde am văzut quartzul, sau dioxidul de siliciu, un mineral foarte spec-
taculos care mi-a atras atenția într-un mod special. Un alt obiectiv turistic care m-a impresionat este Memorialul din Sighetu 
Marmației. Când am ajuns la memorial, m-a cuprins un sentiment de  groază. În penitenciar am văzut camera în care Iuliu Ma-
niu, și-a dat duhul.

                                                                                                   Darius Cîmpeanu, clasa a IX-a B

              ,,Pe mine m-a impresionat foarte mult Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighetu Marmației, 
unde am citit numele celor morți în închisori. Numai câteva celule au rămas nemodificate, având și acestea tematica lor specifică. 
Într-o cameră simplă, pe ai cărei pereți se află mai multe hărți ale României, se aude vocea Anei Blandiana în difuzoare. La în-
ceput am fost îngrozită de densitatea crucilor albe ce marchează penitenciarele, locurile de muncă forțată sau domiciliul obligato-
riu, azilele așa zis psihiatrice, locurile unde au fost executați oameni sau gropile comune.”

                                                                                           Alexandra Cristiana Ruican, clasa a IX-a B

             ,,Primul obiectiv turistic vizitat a fost Muzeul de Mineralogie. Înăuntru am văzut o mulțime de exponate ce reflectă bogăția 
țării noastre, mai ales frumusețea florilor de mină și, pot spune că am rămas uimit. Alt obiectiv turistic ce m-a lăsat plăcut sur-
prins a fost Cimitirul Vesel de la Săpânța, crucile fiind viu colorate cu poveștile oamenilor scrise pe acestea și modul în care au de-
cedat. Acest cimitir ne face să privim moartea dintr-o perspectivă diferită, iar acesta este motivul pentru care este atât de renumit.”

                                                                                               Dan Căițatu, clasa a IX-a B 
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  ,,Excursia a fost una reușită, unde am descoperit tradiții, obiceiuri și povești noi despre patria mea. Un obiectiv turistic cu un 
puternic impact emoțional a fost Cimitirul vessel. Un nume ironic, după părerea mea, deoarece mesajele  de pe morminte te în-
tristau.”

                                                                                                                                                                                     Serena Grecu, clasa a IX-a B 

  ,, Am văzut clădiri cu o valoare istorică sporită (Turnul Pompierilor, Palatul Episcopiei Româno-catolice din Satu Mare). Cel 
mai mult mi-a placut Închisoarea Sighet  pentru că am putut afla povești ale multor oameni, nu tocmai plăcute, dar am învățat să 
privim viața din mai multe perspective, inclusiv cea a oamenilor private”
                                                                                                                                                                                   Vincent Lința, clasa a IX-a B

  ,, Muzeul de Mineralogie din Baia Mare m-a fascinat cu minunatele lucrări ce le poate face natura fără intervenția omului. 
Perfecțiunea pietrelor și mineralelor din muzeu ne-a uimit pe toți. Alt obiectiv turistic care m-a impresionat, dar mi-a lăsat o mare 
amprentă în suflet a fost Închisoarea din Sighet care acum este un muzeu pentru ca noi să putem vedea ce au pătimit semenii noștri 
pe vremea comunismului.’’

                                                                                              Roxana Ilonca, clasa a IX-a B  

 ,, Cel mai mult m-a impresionat Memorialul Durerii deoarece are o valoare istorică imensă. Am rămas șocat când am văzut 
câți oameni au fost arestați și omorâți, luptând pentru țara noastră.’’

                                                                                               George Ștefan Crișan, clasa a IX-a B  
         
 ,, Mi-a plăcut foarte mult această excursie, am vizitat multe locuri interesante care mi-au stârnit interesul. M-a surprins vizita 
la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței deoarece ceea ce am văzut mi-a lăsat o amintire foarte dureroasă.’’

                                                                                               Anamaria Bujdei, clasa a X-a B 

              ,, Pe mine m-a impresionat în mod special ceea ce am vizitat în Sighet: Memorialul Victimelor Comunismului și al 
Rezistenței. Efectiv, când pășești într-un loc care îți prezintă trecutul și observi prin ce au trecut acei oameni rămâi fără cuvinte și 
tot ce mai poți face este să aprinzi o lumânare pentru ei. Când am pășit în celula în care a decedat Iuliu Mani, am avut o senzație de 
sufocare, am stat și m-am holbat timp de câteva minute și am rămas șocată de faptul cum erau tratați oamenii din acea închisoare.’’

                                                                                                Ariana Catană, clasa a X-a B   

              ,, Închisoarea din Sighet, unde am rămas șocată să aflu câte persoane au murit sau au fost rănite în timpul în timpul Regimu-
lui Comunist, este cel mai important obiectiv vizitat. Pe lângă aceasta am vizitat și alte puncte de atracție precum Teatrul de Nord, 
Castelul Karolyi și Catedrala greco-catolică din Satu Mare.

                                                                                                Ioana Croitoru, clasa a X-a B

                 ,,Deși am mai vizitat această zonă, nu mă pot sătura de ea. Satu Mare e un oraș care, după părerea mea, merită vizitat. În a 
doua zi am vizitat Muzeul de Mineralogie din Baia Mare care mi-a plăcut foarte mult. Toate acele flori de mină, care  aveau diferite 
mărimi, forme și culori mi-au atras atenția deoarece erau fabuloase.”

                                                                                                   Sorina Răducan, clasa a X-a B

                 ,, Pe mine m-a impresionat Muzeul de Mineralogie din Baia Mare. Nu am crezut că avem atâtea minereuri în România, și 
chiar unele foarte interesante. A mai fost foarte frumos la Cimitirul Vesel în Săpânța unde se scriu mesaje vesele pe crucile frumoase 
și foarte colorate.’’

                                                                                                 Denisa Siminescu, clasa a X-a B
  
                  ,, Pe lângă Cimitirul Vesel din Săpânța, un al doilea lucru care m-a făcut să mă înscriu în excursia din Maramureș a fost 
vizita la Memorialul Victimelor și al Rezistenței de la Sighetu Marmației. Memorialul din Sighet este amenajat în fosta închisoare a 
orașului care a fost folosită în regimul communist pentru exterminarea elitelor României.’’

                                                                                                     Tijana Bachici, clasa a X-a B 

                ,, Motivul pentru care am vrut să merg acolo este Cimitirul Vesel din Săpânța, care are un nume foarte ironic. Mi-a plăcut 
această abordare veselă a morții. Este chiar un loc minunat care merită vizitat.’’

                                                                                                   Raluca Adam, clasa a X-a B
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  ,,Excursia a fost una reușită, unde am descoperit tradiții, obiceiuri și povești noi despre patria mea. Un obiectiv turistic cu un 
puternic impact emoțional a fost Cimitirul vessel. Un nume ironic, după părerea mea, deoarece mesajele  de pe morminte te în-
tristau.”

                                                                                                                                                                             Serena Grecu, clasa a IX-a B 

  ,, Am văzut clădiri cu o valoare istorică sporită (Turnul Pompierilor, Palatul Episcopiei Româno-catolice din Satu Mare). Cel 
mai mult mi-a placut Închisoarea Sighet  pentru că am putut afla povești ale multor oameni, nu tocmai plăcute, dar am învățat să 
privim viața din mai multe perspective, inclusiv cea a oamenilor private”

                                                                                                                                                                             Vincent Lința, clasa a IX-a B

  ,, Muzeul de Mineralogie din Baia Mare m-a fascinat cu minunatele lucrări ce le poate face natura fără intervenția omului. 
Perfecțiunea pietrelor și mineralelor din muzeu ne-a uimit pe toți. Alt obiectiv turistic care m-a impresionat, dar mi-a lăsat o mare 
amprentă în suflet a fost Închisoarea din Sighet care acum este un muzeu pentru ca noi să putem vedea ce au pătimit semenii noștri 
pe vremea comunismului.’’

                                                                                              Roxana Ilonca, clasa a IX-a B  

  ,, Cel mai mult m-a impresionat Memorialul Durerii deoarece are o valoare istorică imensă. Am rămas șocat când am văzut 
câți oameni au fost arestați și omorâți, luptând pentru țara noastră.’’

                                                                                               George Ștefan Crișan, clasa a IX-a B  
         
 ,, Mi-a plăcut foarte mult această excursie, am vizitat multe locuri interesante care mi-au stârnit interesul. M-a surprins vizita 
la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței deoarece ceea ce am văzut mi-a lăsat o amintire foarte dureroasă.’’

                                                                                               Anamaria Bujdei, clasa a X-a B 

              ,, Pe mine m-a impresionat în mod special ceea ce am vizitat în Sighet: Memorialul Victimelor Comunismului și al 
Rezistenței. Efectiv, când pășești într-un loc care îți prezintă trecutul și observi prin ce au trecut acei oameni rămâi fără cuvinte și 
tot ce mai poți face este să aprinzi o lumânare pentru ei. Când am pășit în celula în care a decedat Iuliu Mani, am avut o senzație de 
sufocare, am stat și m-am holbat timp de câteva minute și am rămas șocată de faptul cum erau tratați oamenii din acea închisoare.’’

                                                                                                Ariana Catană, clasa a X-a B   

              ,, Închisoarea din Sighet, unde am rămas șocată să aflu câte persoane au murit sau au fost rănite în timpul în timpul Regimu-
lui Comunist, este cel mai important obiectiv vizitat. Pe lângă aceasta am vizitat și alte puncte de atracție precum Teatrul de Nord, 
Castelul Karolyi și Catedrala greco-catolică din Satu Mare.

                                                                                                Ioana Croitoru, clasa a X-a B

                 ,,Deși am mai vizitat această zonă, nu mă pot sătura de ea. Satu Mare e un oraș care, după părerea mea, merită vizitat. În a 
doua zi am vizitat Muzeul de Mineralogie din Baia Mare care mi-a plăcut foarte mult. Toate acele flori de mină, care  aveau diferite 
mărimi, forme și culori mi-au atras atenția deoarece erau fabuloase.”

                                                                                                   Sorina Răducan, clasa a X-a B

                 ,, Pe mine m-a impresionat Muzeul de Mineralogie din Baia Mare. Nu am crezut că avem atâtea minereuri în România, și 
chiar unele foarte interesante. A mai fost foarte frumos la Cimitirul Vesel în Săpânța unde se scriu mesaje vesele pe crucile frumoase 
și foarte colorate.’’

                                                                                                 Denisa Siminescu, clasa a X-a B
  

                  ,, Pe lângă Cimitirul Vesel din Săpânța, un al doilea lucru care m-a făcut să mă înscriu în excursia din Maramureș a fost 
vizita la Memorialul Victimelor și al Rezistenței de la Sighetu Marmației. Memorialul din Sighet este amenajat în fosta închisoare a 
orașului care a fost folosită în regimul communist pentru exterminarea elitelor României.’’

                                                                                                     Tijana Bachici, clasa a X-a B 

                ,, Motivul pentru care am vrut să merg acolo este Cimitirul Vesel din Săpânța, care are un nume foarte ironic. Mi-a plăcut 
această abordare veselă a morții. Este chiar un loc minunat care merită vizitat.’’

                                                                                                   Raluca Adam, clasa a X-a B
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 ,,Monumentul Ostașului Român este un alt obiectiv turistic care mi-a atras atenția. Acesta se compune din 5 elemente 
cu semnificații simbolice: un cap de țăran (simbolul răscoalelor țărănești), o poartă cu incrustații (,,poarta jertfelor”), o femeie 
plasând o floare (simbolul reînnoirii), chipul unui ostaș care impresionează prin trăsăturile sale aspre și un obelisc (simbolul 
flăcării veșnice).

                                                                                              Fabian-Alexandru Pașcalău, clasa a X-a B

  ,,Locul care m-a impresionat cel mai mult a fost Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetu 
Marmației, lucru care m-a făcut să pun acest obiectiv turistic ca fiind numărul unu din cele vizitate. Mă simt onorată că am putut 
vizita primul Memorial al durerii care în 1995 a fost pus sub egida Consiliului Europei.

                                                                                                Alexia Smerea, clasa a X–a B

 ,,Întreaga distracție a început vineri după amiază când am plecat spre minunata noastră destinație, Maramureșul. În orașul 
Satu Mare am vizitat majoritatea obiectivelor turistice, însă cel mai impresionant, după părerea mea, a fost Catedrala greco-
catolică ,,Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”. O construcție impunătoare cu o arhitectură, pot spune, unică. O catedrală deosebită de 
restul văzute de mine până acum, cu construcții și statui din marmură.”

                                                                                                  Sara Hassan, clasa a X-a C
 
 ,,Orașul Satu Mare e plin de istorie și obiective turistice, cum ar fi: Turnul Pompierilor, Palatul Episcopiei romano-catolice, 
Teatrul, Catedrala greco-catolică. Un alt oraș la fel de frumos și plin de istorie e Baia Mare. Drumul parcurs de noi de la Baia Mare 
spre Sighetu Marmației a fost unul cu peisaje nemaipomenite, având norocul de a vedea zăpadă pe munți.

                                                                                                  Cristian Avădanei, clasa a X-a C

  ,,În primul rând, am fost la Cimitirul Vesel. Chiar dacă era normal să mă întristez, faptul că am văzut acele glumițe pe cruci 
și nu cunoșteam acele persoane m-a făcut să mă simt foarte bine și am început să râd pe cinste gândindu-mă că moartea nu e așa 
tristă.” 

                                                                                                     Andreea Corduneanu, clasa a X-a C 

 ,Am văzut atât de multe locuri fascinante, care m-au impresionat foarte mult. În trei zile cât am fost plecată, parcă am trait o 
poveste intensă. Această excursie mi-a oferit posibilitatea  de a vedea ce cruzi au fost unii oameni, acest loc plin de durere numin-
du-se  ,,Memorialul durerii din Sighet.’’

                                                                                                       Antonia Bianca Tulea, clasa a XI-a C

  ,,Cel mai așteptat lucru în această excursie a fost vizita la închisoarea de la Sighetu Marmației. Pe tot parcursul vizitei, 
văzând condițiile în care era închisă și lichidată elita românească a acelor vremuri, am avut un sentiment greoi, apăsător, care te 
făcea să realizezi cu adevărat că ceea ce s-a întâmplat în acel loc a fost un lucru oribil. Cel mai șocant moment pentru mine a fost 
când am văzut că, într-una  din carcere era doar un mic punct de lumină care bătea fix în centrul celulei. Gândindu-mă inițial că 
aceea era o deschizătură în tavan pe unde intra  lumina, nu mică mi-a fost mirarea să văd că, de fapt, lumina era de la un proiector 
pus recent și că celula nu avea deloc lumină.”

                                                                                                          Marius Nichiteanu, clasa a XI-a D
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     “Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine, ce faci pentru alţii, rămâne pentru eternitate” (Albert Einstein)

       Oricine poate să devină voluntar, aducând o contribuţie cât de mică la lumea care ne înconjoară

Să faci voluntariat ca elev într –o lume care e axată mai mult pe a consuma decât a oferi este, pentru unii dintre noi, 

aproape o utopie şi, totuşi, orice e posibil dacă există dorinţa de a te implica, de a cunoaşte şi de a înţelege lumea din 

jur.

       Există o idee preconcepută cum că în şcolile de la sat nu s-ar face carte, de aceea am vrut să demonstrăm con-

trariul implicându-ne în parteneriatul cu Şcoala cu clasele I-VIII Giulvăz(Crai Nou), având sprijinul Consiliului  Elevilor 

Colegiului Naţional ,,Ana Aslan”. Proiectul se numeşte ,,Motivarea elevilor în procesul de învăţământ prin acţiunea de 

voluntariat”.

 O noutate în acest semestru a constituit-o vizita la preșcolarii din Crai Nou, pentru care s-a făcut o colectă de 

jucării cu sprijinul CȘE şi al Consilierului educativ d prof. Cristina Mandae. Pachetele pentru cei mici au fost pregătite 

de elevii claselor a IX-a C, a XII-a C, a XII-a B. Clasele care s-au implicat într-un mod deosebit pentru pregătirea daru-

rilor pentru elevii de gimnaziu au fost a XI-a A, a XII-a C, a XII-a B şi a XII-a D.

Ema Giurgică  îşi aminteşte că:,,A fost un moment foarte frumos şi am învăţat că trebuie să ne ajutăm unii pe alţii şi 

să fim mulţumiţi cu ceea ce avem pentru că sunt elevi care şi-ar dori să aibă măcar ce este necesar. Nu trebuie să ne 

batem joc de cei care au mai puţine resurse deoarece acei copiii pot avea aceleaşi şanse pe care le avem şi noi”

 Recent a avut loc vizita la Centrul de educaţie incluzivă ,,Constantin Pufan”, cu implicarea doamnei profesoare 

Lavinia Bloju  şi a claselor a IX-a A, B, C, D și a clasei a X-a C.

 Din acţiunile de voluntariat am învăţat  că este bine să participăm, pentru a-i ajuta pe cei mai putin norocoşi, 

pentru a-ţi asuma o responsabilitate, pentru a înţelege problemele comunităţii în care trăieşti, pentru a face tranziţia 

spre un alt mod de viaţă și pentru că e un mod plăcut de a petrece timpul şi a afla lucruri noi                         

Aşteptăm dragi elevi  implicarea voastră în alte acţiuni interprinse de noi în viitor!

Ce înseamnă să fii voluntar?                                                                                      

Sandra Rusmir, clasa a XI-a, A

Gradiniţa din Crai Nou                                    
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La plecare spre Crai Nou

În faţa şcolii din Crai NouÎn faţa şcolii din Crai Nou


