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„ASLĂNEȘTII” - 
GÂNDURI, EMOȚII, TRĂIRI 

Motto: 

 “A fi împreună este un început. 

 A rămâne împreună este un progres.  

A lucra împreună este un succes!” 

(Henry Ford) 
 

2013. La început a fost ideea! Aceea de a înființa o trupă de teatru. Apoi, a venit 
oportunitatea: înscrierea acesteia într-un concurs - Festivalul Național de Teatru pentru Copii și 
Tineri ,,Copil în Europa”; ediția a IV-a. Și, pentru că trebuia să poarte un nume, am căutat în 
domeniul cel mai ofertant pentru mine - în istorie! Și am găsit. Prima dinastie medievală care a 
condus un stat românesc la sudul Dunării, Statul Vlahilor și Bulgarilor. De la ASĂNEȘTI la 
ASLĂNEȘTI nu a fost decât o literă în plus! 

Azi, cercetând arhiva de spectacole a trupei, constat cu bucurie că, ultima nostră punere 
în scenă a unei piese (prezentat în 6 martie 2020) ,,Nota zero la purtare” de Virgil Stoenescu și 
Octavian Sava are numărul 21. 

De la ,,generația de aur” a membrilor fondatori, la ,,generația (tot) de ,,aur” de azi, au 
trecut ani, spectacole, talente autentice, care, toate împreună, au un numitor comun: pasiunea 
și dăruirea cu care au servit SCENA. 

Am înțeles de-a lungul timpului, că o trupă de teatru nu este doar o ,,fabrică” de talent, ci 
este un catalizator de noi energii, de inspirație, de efort intelectual, de perseverență și de 
empatie. Și, am mai descoperit ceva: că nu spectacolul în sine aduce coeziunea și succesul de 
public, ci repetițiile, comunicarea permanentă, încrederea reciprocă, voia-bună și prietenia sunt 
cele care descătușează și dau avânt manifestărilor și trăirilor nebănuite ale tinerilor actori. 

Împreună cu prietena mea, Claudia Stoica - cea mai activă și devotată trupei de teatru și 
revistei școlii - am hotărât să îi provocăm pe ,,ASLĂNEȘTI” să se dezvăluie în fața spectatorilor și 
cititorilor publicației noastre. 
 

ÎNTREBĂRI: 
1. Când ai descoperit că ai talent actoricesc? 
2. Care a fost prima piesă în care ai jucat? 
3. Ce roluri ai jucat și care ți-a plăcut cel mai mult? 
4. Descrie momentele care preced spectacolul? 
5. Ai emoții la începutul spectacolului sau emoțiile sunt de la început până la final?                  

Cum le gestionezi? 
6. Cum construiești un rol? Cum îl pregătești? 
7. Ce calități te recomandă pentru a fi un tânăr actor? 
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8. Descrie o situație specială/amuzantă trăită pe scenă. 
9. Cum ai descrie în trei cuvinte atmosfera de la repetiții? 
10. Cum se vede publicul de pe scenă? Te influențează reacțiile acestuia? 
11. Care a fost cea mai mare bucurie a ta trăită pe scenă? Dar cea mai mare dezamăgire? 
12. Cum te ajută abilitatea de „actor’’ în viața obișnuită? Crezi ca ai un atu în plus? 
13. Cum te-ai caracteriza în trei cuvinte? 

 
MARIA-ALEXANDRA ȘTIOPU-ȘOACĂ, studentă anul I, Facultatea de Psihologie, 

Universitatea de Vest Timișoara 
1. Cred că talentul actoricesc m-a găsit pe mine. Când am început să mă implic în trupa de 

teatru, nu mi-am imaginat nici pentru o secundă că voi ajunge pe scenă, ci pur și simplu voi fi 
managerul și mini-impresarul trupei. La început, atribuțiile mele au  constat în a mă asigura că 
recuzita ajunge la locul ei, apoi am început să substitui rolurile colegilor ce nu puteau să ajungă 
la repetiții, și încet, încet am realizat că ideea de actor îmi surâde.  

2. Primul personaj pe care am avut plăcerea să îl interpretez pe scenă a fost Audrey, din 
piesa „Exerciții de conversație” a lui Eugen Ionesco, o elevă amorezată de profesorul său, care 
încerca din răsputeri să îi atragă atenția cu cunoștințele sale academice.  

3. Datorită faptului că talentul actoricesc m-a găsit târziu, din păcate, am reușit să 
interpretez pe scenă doar trei personaje, și anume: Audrey, a lui Eugen Ionesco, doamna „Piei și 
mațe en gros”, ce aparține spectacolului „Marcel et Marcel - Rochii și mantouri”, adaptat după 
Alexandru Kirițescu, Dar și rolul special adaptat pentru mine, Stepana Rozanovna, aparținând 
lui Matei Vișniec  „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal”. 

4. În momentele de dinainte de începerea spectacolului se simțeau emoțiile în aer, unii 
colegi fredonau replicile, alții se încurajau reciproc, unii doar priveau în gol – probabil 
imaginându-și deja ceea ce urma să se pună în joc. Uneori se mai șoptea câte un „shush” din 
spatele cortinei, sau râsete treceau prin paravan și ajungeau până la publicul nerăbdător.  

5. În cazul meu emoțiile mă copleșeau la începutul spectacolului, mai precis atunci când  
pe fundal se auzea „Mesaj Debora”, dar când melodia ce anunța începerea spectacolului 
acapara sala, eram copleșită de alte sentimente, sau cum s-ar zice, intram în personaj. Cred că 
nu sunt cea mai bună persoană care să dea sfaturi despre gestionarea emoțiilor, cred că în cazul 
meu emoțiile m-au ajutat,  m-au motivat și m-au făcut să reușesc să mă pun în locul 
personajelor și să le dau viață.  

6. Construiești un rol încercând să te pui în locul personajului, să încerci să îl înțelegi, să 
vezi prin ochii lui și să simți prin sufletul lui. Pentru mine, cel mai important a fost să mă pot 
identifica cu personajul, mai simplu zic - să mi se potrivească, și am avut noroc de personaje 
care, vorba aceea, îmi veneau mănușă. Totuși, pentru un personaj reușit, ai nevoie de repetiții, 
cu și fără replici, ai nevoie să repeți mai mult decât replicile, e nevoie să repeți trăirile și 
simțirile personajului.  

7. Tind să cred că mă recomandă faptul că sunt o persoană adaptabilă, creativă, inițiatoare, 
care, atunci când întâmpină o problemă, găsește mereu o soluție, sau mai multe rezolvări. 

8. „Ca pe mama” - este și, probabil, va rămâne, cel puțin pentru mine, mai mult decât o 
propoziție secundară de tip comparativ. În timpul primei repetiții a spectacolului „Marcel et 
Marcel - Rochii și mantouri”, atunci când Marcel o întreabă pe Anișoara cum o cheamă, m-am 
trezit zicând această propoziție, fără să știu de ce sau ce logică avea, dar a devenit o replică a 
spectacolului, una la care cu greu ne abțineam să nu râdem, indiferent că era rostită la repetiții 
sau pe scenă. 

9. Îmi este cam greu să descriu toată atmosfera în doar trei cuvinte, dar cred că propoziția 
„Mereu reușim împreună.” - se potrivește perfect. Repetițiile erau hazlii, pline de curiozități și 
simțiri, mai mereu aduceau cu ele realizări.  
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10. În momentul în care ești pe scenă, publicul nu „se vede”, se simte. Ceea ce vreau să 
spun este că, odată ce ai intrat în personaj, cu greu mai conștientizezi ce se află în exteriorul 
piesei, dar sunetul sparge această barieră, și uneori auzi un chicotit, sau dacă ai noroc – hohote 
de râs, și atunci îți dai seama că și tu, la rândul tău ai făcut publicul să simtă. Sau cel puțin așa 
era în cazul meu... 

11. Îmi e greu să aleg cea mai mare bucurie trăită pe scenă, deoarece toate momentele 
petrecute pe scenă erau unele de la fericite în sus, dar știu sigur că cea mai mare dezamăgire a 
fost la ultimul spectacol la care am avut onoarea să particip, „Istoria comunismului povestită 

pentru bolnavii mintal”. Tristețea și dezamăgirea m-au cuprins încă dinainte să trec de linia 
cortinei, când am realizat că asta era ultima dată cânt se ridica cortina pentru mine, totuși a fost 
și un moment de bucurie, aveam șansa să o aduc în fața publicului pe Stepana – un personaj 
personalizat pentru mine. 

12. În viața de zi cu zi, este un atu să te poți pune în locul celorlalți, să încerci să îi înțelegi 
- atât pe ei, cât și trăirile lor, răspunsurile lor, alegerile, simțirile, etc., cred că experiența de 
actor mă ajută în acest sens. De asemenea, timpul m-a făcut să realizez că acest lucru mă ajută 
să mă înțeleg și pe mine mai bine, să mă ascult și să joc rolul vieții mele ca și cum ar fi ultimul. 

 13. Întrebarea de care îmi era cel mai frică, dar cred că spontană, inițiatoare și 
perseverentă sunt cuvintele care mă descriu cel mai aproape de adevăr.  

 
 

DENIS MAKAMUL, student anul III, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara 

1. Nu pot spune nici acum, după cei 2 ani ai mei în trupa de teatru, că prezint vreun soi de 
talent actoricesc. Poate vine din modestie excesivă sau din perfecționism, dar mă rezum să 
spun că e o pasiune. Sunt pasionat atât de jocul de scenă, cât și de părțile tehnice ale teatrului, 
respectiv scenografia, scenarismul, regia. Când eram mic mergeam la teatrul de păpuși Merlin, 
astfel că e o pasiune mai veche care a culminat cu 2 ani frumoși pe scenă. 

2. Prima piesă a fost o creație „de-a casei”, și anume ”Odisee siriană”, o piesă creată de la 
zero de d-na prof. Cristina Mandae, pentru participarea la un concurs organizat de Parlamentul 
European, și anume „Euroscola”. O piesă inedită, în care am jucat rolul unui sirian. Totuși, nu a 
fost o piesă care să surprindă calitatea unui personaj anume, ci o piesă-mesaj care să transmită 
sentimente din 2 tabere opuse, cea europeană și cea orientală, încercând să găsească un 
numitor comun pentru buna cooperare. 

3. Am bifat destule roluri în anii mei de experiență, și, pentru a evita o enumerare, voi 
vorbi doar despre rolul lui Radu Udrea, din „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian. Un rol 
secundar, dar de efect, a eclipsat orice altă performanță actoricească din cele acumulate în 2 
ani de teatru. Cu două bețișoare pentru mâncare chinezească, folosite drept baghete pentru 
dirijori, am smuls neașteptat de multe râsete, din diverse audiențe, și jucam cu fală rolul unui 
profesor de muzică, idealist și puțin senil. 

4. Îmi amintesc cu plăcere emoția colectivă a membrilor trupei și cum încercam să ne dăm 
forță și încredere unul altuia. Sunt cuvinte bune care ar putea descrie sentimentele respective, precum: 
pregătire, emoție, stres, entuziasm. Din public se auzea de multă ori gălăgie înaintea unui astfel de 
eveniment, astfel că noi simțeam presiunea unei ruperi de ritm. Dacă intri pe scenă și îți faci rolul ca 
și cum nu ar fi un simplu rol, ci tu ai fi devenit rolul în sine, scena ar fi dat tonul întregii săli. 

5. Înaintea unui spectacol, aveam întotdeauna emoții puternice. Sunt o persoană emotivă 
de fel, astfel că afișarea pe scenă nu e mereu plăcută sau liniștită pentru mine, dar punerea 
unei măști și devenirea altui om e un pas în direcția cea bună, în ceea ce privește combaterea 
emoțiilor. Aveam emoții în toate momentele spectacolului, din dorința de a livra exact ce îmi 
propuneam să livrez de la personaj și de la piesă. Gestionarea emoțiilor poate fi perfecționată 
doar prin exercițiu și muncă, dar și prin intrarea pe scenă cu o minte limpede.  
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6. Și aici, munca și exercițiul sunt valabile și indispensabile. Dar la construcția unui rol 
contează ca, pe lângă munca evidentă de a învăța replicile, să se muncească în echipă la 
repetiții. Se admit pauze, momente de râs, de mâncat, de băut apă, dar este foarte important 
ca punctul de focalizare al actorilor să fie repetiția în sine. 

7. În general, nu îmi place să discut strict despre calitățile mele, așa că voi răspunde din 
perspectiva altora ca fiind adresate mie, lucruri care să se potrivească în acest caz: expresivitatea, 
fără de care un actor nu poate face prea multe, deoarece, pe lângă cuvinte, el lucrează cu fața și 
corpul; seriozitatea, care îi permite actorului să se dedice muncii sale când o prestează, dar și 
entuziasmul și curiozitatea. Țin minte că, pentru „Steaua fără nume”, am făcut eu singur muncă de 
cercetare când am primit rolul, citind alte părți din piesă și propunându-le pentru a fi introduse. 

8. La o reprezentație a piesei „Steaua fără nume”, a venit mama să mă vadă, cred că și 
singura dată. Era în primul rând și executam clasicele manevre de dirijor ale lui Radu Udrea și i-
am sesizat râsul în fundal. Îmi amintesc că îmi venea și mie atât de tare să râd atunci, dar m-am 
abținut cu succes. 

9. Muncă, spontaneitate și prietenie. Le-am ales pe acestea deoarece munca ne strângea 
laolaltă, fiind dedicați cu privire la ce făceam și o făceam în mare parte cu seriozitate, dar 
existau momente în care spontaneitatea ne făcea fie să râdem, fie să uităm replici și să punem 
de la noi, astfel că se destindea atmosfera, și prin toate aceste experiențe frumoase am legat 
multe prietenii cu oameni diferiți și frumoși. 

10. În cazul meu, la început, nu se vedea deloc. Pe parcurs, când nu mai aveam asemenea 
emoții copleșitoare, am încercat și am și reușit, când vorbeam, să mă uit în ochii celor din 
public. Am considerat acest exercițiu foarte important pentru dezvoltarea mea atât ca actor, 
dar și ca vorbitor în public. Cred că cea mai bună interpretare a reacțiilor publicului ar fi ca ele 
să aibă loc în subconștient, pentru a evita momente în care se pierde concentrarea. Eu spre 
această idee am vrut să mă îndrept. 

11. Cred că este un moment care identifică ambele trăiri în același timp, și anume ultimul 
meu spectacol. Dacă îmi amintesc bine, interpretam rolul lui Philippe, din „Exerciții de 

conversație” de Eugen Ionesco. Cred că simțeam că e ultima dată pe scenă în respectivul cadru, 
dar m-a bucurat enorm de mult că am făcut parte din această trupă. 

12. Cred că această experiență mi-a dat mai multă încredere în mine și un mod de a 
gestiona situații și din alte perspective. Am învățat să privesc lumea și cu alți ochi și cred că este 
un beneficiu imens. 

13. Empatic, perseverent și idealist. 
 

 

PAUL DUȚU, student anul I, Facultatea de Automatică și Calculatoare - secția Ingineria 

Sistemelor, Universitatea Politehnica Timișoara 

1. La sfârșitul ciclului primar, mai exact prin clasa a IV-a, obișnuiam să o fac pe mama să 
râdă interpretând diverse roluri din filmele/videoclipurile de comedie pe care le vizionam 
împreună. De asemenea, încă din clasa întâi am participat la numeroase serbări organizate de 
parohia ortodoxă a cartierului meu. 

2. În cadrul trupei "Aslăneștii", îmi aduc aminte că prima piesă în care am jucat a fost 
destinată unui concurs/festival internațional și aveam rolul unei voci neutre care anunța 
deznodământul (,,Odisee sireană” pentru proiectul European ,,Euroscola”). 

3. Am jucat numeroase roluri, nu mi le pot aduce aminte pe toate. Nu mi-aș dori să omit 
anumite roluri într-o eventuală încercare de enumerare. Favoritele mele au fost: personajul 
Marin Miroiu („Steaua fără nume” de Mihail Sebastian) și personajul Manuel B. Manuel 
(„Insula” de Mihail Sebastian). 
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4. Înainte de începerea unui spectacol, de fiecare dată simt "fluturi în stomac", iar 
intensitatea acestei senzații variază în funcție de sala în care mă aflu. De asemenea, și numărul 
de spectatori prezenți influențează starea mea.  

Cu câteva momente înainte să intrăm în scenă, ne încurajăm între noi și glumim ca să nu 
fim timorați. 

5. În primele clipe când pășesc pe scenă mai simt o parte din emoțiile culiselor. După 
câteva replici, mă transpun cu totul în piesă și emoțiile dispar. Acesta este cazul ideal, dar când 
mi se întâmplă să nu îmi amintesc o replică și trebuie să improvizez, mă copleșesc îndoielile, iar 
de cele mai multe ori mă enervez și interpretez mai bine rolul, ca o răbufnire de orgoliu. 

6. Când primesc un rol, citesc cu atenție replicile personajului respectiv și interpretez de 
mai multe ori fiecare secvență la care ia parte, încercând să găsesc cea mai veridică exprimare 
posibilă. Ulterior, încerc să descopăr personalitatea personajului și felul cum ar gândi în situații 
diferite de cea din piesă. La repetiții mă folosesc de indicațiile doamnei Mandae și de cele ale 
colegilor pentru a realiza o fuziune între ceea ce îmi propun și feedback-ul primit, din punct de 
vedere al interpretării. 

7. Consider că dispun de o oarecare flexibilitate în ceea ce privește alegerea rolurilor. Îmi 
place să cred că nu sunt deloc o fire rigidă și pot să cochetez cu multe tipuri de personaje. De la 
o vârstă foarte fragedă, am început să particip la diverse serbări și mi-am exersat dicția, uneori 
în mod involuntar. De asemenea, cred că pasiunea pentru actorie îndeplinește un rol important 
în vederea progresului pe acest plan, iar însușiri precum  șarmul și eleganța reprezintă o zestre 
pe care o port alături de mine mereu. 

8. O situație amuzantă pe care am avut ocazia să o experimentez a fost la un spectacol 
desfășurat în orașul Cluj-Napoca, la Colegiul Național Pedagogic. Eram în clasa a IX-a și aveam 
mari emoții înainte de începerea piesei. Totul a decurs bine, iar în ultima secvență trebuia să fiu 
prins de mână de către partenera mea, dar eu în loc să facilitez acest gest, îmi tot depărtam 
mâna fără să realizez. Ulterior, la momentul aplauzelor, ea mi-a adus la cunoștință lipsa mea de 
„cooperare" și am început să râdem amândoi. 

 9. În ceea ce mă privește, atmosfera de la repetiții poate fi descrisă prin următoarele 
cuvinte: detașare, veselie, amuzament. 

10. În funcție de scena pe care joc, publicul se vede diferit. Într-o sală mică și plină, simt 
mult mai aproape spectatorii și reacțiile lor mă influențează într-o mare măsură (din punct de 
vedere mental). Cu mirare am constatat că piesele jucate într-o sală de mari dimensiuni, cu 
acustică bună și o scenă „adevărată", de pe care nu pot vedea spectatorii din pricina 
reflectoarelor și întunericului din sală,  îmi induc o anumită lejeritate și încredere în interpretare.  

11. Am trăit multe bucurii pe scenă și nu aș putea să disting un anumit moment de toate 
celelalte. Totuși, ultima piesa în care am jucat, intitulată „Insula” de Mihail Sebastian, mi-a 
pricinuit un puternic sentiment de bucurie, datorită succesului pe care l-a avut trupa și datorită 
prezenței mamei mele în public. 

Am avut parte și de o mare dezamăgire pe scenă. În clasa a VII-a, am participat la un 
concurs de poezii din opera lui Mihai Eminescu și m-am prezentat complet nepregătit. În 
dimineața acelei zile am hotărât să particip, pentru a scăpa de ore. Mi-am ales o poezie foarte 
greu de interpretat, care nu era la fel de cunoscută precum multe altele din opera marelui poet. 
După câteva exerciții de memorare am avut impresia că o știu, iar când a venit momentul 
prestației mele, m-am blocat și am fost nevoit să citesc versurile dintr-o carte. Bineînțeles că s-
au auzit râsete din sală. 

12. Fără îndoială, datorită abilității de „actor”, sunt capabil să gestionez cu mult calm 
situațiile noi din viața mea. Eu sunt o fire timidă, dar activitatea actoricească m-a ajutat să nu 
am parte de „tracul” interacțiunii cu diferite persoane pe care nu le cunosc. 

13. Consider că sunt: ambițios, elegant și orgolios. 
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ANDREAS FÖGELE, clasa a XII-a  

1. Totul a pornit din pasiunea pe care am dezvoltat-o de mic: aceea de a imita și 
reproduce anumite secvențe, personaje din filme sau viața de zi cu zi. Îmi plăcea să povestesc 
oamenilor din jurul meu cu lux de amănunte ce vedeam la televizor, reproducând astfel 
gesturile lor și încercând să reproduc și replicile pe același ton. Cât despre talent, cred cu tărie 
că acesta a fost remarcat mai degrabă de către persoanele din jurul meu decât de mine, aici 
referindu-mă la educatori, învățători și profesori. 

2. Încă țin minte, eram în clasa I când am avut prima piesă care a fost în același timp și 
primul spectacol în care am jucat, era piesa "Pisicile Aristocrate" în care am jucat rolul lui Edgar, 
un majordom meticulos care voia averea stăpânei. Eram inițial dublură, în urma repetițiilor am 
ajuns originalul, am avut un public destul de mare, undeva la 50-100 de oameni, am aflat 
ulterior că am reușit să am un impact mai mare asupra publicului decât rolul protagonistului, 
fapt care m-a motivat să continui să joc în continuare. 

3. Am jucat fel și fel de roluri, de la majordom meticulos(Edgar cel menționat mai sus) 
până la țață din povestirile caragialiene sau celebrul conducător Stalin, însă niciodată nu am 
avut un rol preferat, întotdeauna am considerat că fiecare rol pe care l-am avut, indiferent cât 
de scurt sau lung ar fi, l-am primit cu un motiv ceea ce pe mine mă făcea să merg pe premisa că 
fiecare personaj pe care l-am interpretat e special în felul lui, lucru care nu mă punea într-o 
poziție de a compara. 

4. Momentele de dinainte de spectacol sunt cele mai tensionate, toți vrem încă 5 minute 
să ne asigurăm că totul e perfect, însă de fiecare dată coordonatorul in ciuda propriilor emoții 
era punctul cheie în stăpânirea noastră de sine și sursa noastră de siguranță și optimism. 

5. Bineînțeles! Cine nu are emoții? Ei bine, acestea în general trec odată cu începerea 
reprezentației, modul de gestionare al fiecăruia diferă, eu cel puțin îmi păstram calmul și eram 
optimist, lucru pe care îl sugerez tuturor actorilor sau viitorilor actori. Cunosc cazuri de oameni 
care se panicau, se agitau, chiar și plângeau unii. Pesimismul nu duce niciunde, lucru pe care l-
am văzut chiar pe scenă(personaje uitând să intre, greșeli de replici etc.). Ideea de bază e: Dacă 
ați depus efort, fiți optimiști, pe scenă e ca la repetiții! 

6. Construirea și pregătirea rolului nu sunt lucruri complicate, de regulă se fac de la 
primele citiri ale replicilor, trebuie interpretate trăsăturile de caracter și comportamentul 
personajului, interpretate practic prin repetarea replicilor pe un ton adecvat și prin gesturile 
aferente. 

7. Mă simt recomandat de faptul că analizez cu atenție comportamentul persoanelor din 
viața de zi cu zi, iar lucrurile ce le găsesc în comun între acestea le transpun în jocul de rol, pun 
accent foarte mult pe faptul că e important să ai un reper real pentru o interpretare cât mai 
reușită! 

8. O situație amuzantă care va rămâne mereu în mintea a fost chiar în cadrul Galei 
Absolvenților a Colegiului Național Ana Aslan în 2019 când am interpretat "Boul și Vițelul". 
Momentul în care am spus cuvântul "bou" și tot publicul a pufnit în râs mi-am spus "Ăsta e 
momentul meu, acum dau lovitura". Momentul acesta îmi va rămâne în memorie pentru cum 
am reușit dintr-o fabulă să fac un adevărat moment de comedie, lucru la care nu mă așteptam. 

9. Întotdeauna am lucrat ca o adevărată echipă și de fiecare dată am simțit 3 lucruri: 
unitate, energie și optimism. 

10. Niciodată nu am acordat multă atenție publicului, deoarece sunt cazuri în care acesta 
te poate distrage, ceea ce nimeni nu își dorește, reacțiile indiferent că sunt pozitive sau 
negative mă încurajează să interpretez cu mai mult suflet. 

11. Dezamăgiri pe scenă nu am avut niciodată, iar din punctul meu de vedere cea mai mare 
bucurie pe care o poți avea pe o scenă este momentul de sfârșit al spectacolului, în care publicul se 
ridică în picioare, noi actorii ne facem plecăciunea care este primită cu o puternică rafală de aplauze. 
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12. Nu mi se pare că viața de zi cu zi e un joc de roluri, pentru că viața nu are un scenariu 
definit iar caracterul individual este deosebit de important, actoria în viața de zi cu zi în ochii 
mei cel puțin este un gest de falsitate, așadar nu îl pot considera un atuu. 

13. Dacă ar trebui să mă caracterizez în 3 cuvinte, mă consider energic, sociabil și coleric 
 
 

CLAUDIA STOICA, clasa a XI-a B 

1. Sincer, nu știu sigur momentul când am descoperit că am talent actoricesc. Dar știu că 
în momentul când am auzit că liceul nostru are o trupă de teatru, am știut, am simțit că trebuie 
să dau  probă, să îmi încerc norocul, iar în momentul când am aflat că am intrat in trupa de 
teatru (unul dinte momentele de neuitat din viața mea) am știut că am talent actoricesc.  

2. Prima piesă în care am jucat a fost  ,,Marcel et Marcel - Rochii și mantouri” adaptare 

după Alexandru Kirițescu, la Serbarea de Crăciun din Decembrie 2018. Am jucat rolul uneia 
dintre asistentele personajului Marcel, M-elle Blanche. Țin minte că trebuia să tot pronunț 
cuvântul ‘’Monsieur’’ și era destul de complicat pentru mine deoarece eu nu fac franceză și 
pronunția mi se părea complicată, nu îmi ieșea nicicum, chiar îmi era frică să nu o dau în bară 
fix la prima mea piesă, dar, din fericire, până la urmă mi-a ieșit, nu perfectă, dar acceptabilă. 
Astfel, “introducerea” mea în teatru, prima mea piesă de teatru a fost una de succes pot să zic. 
O amintire frumoasă pe care nu am cum să o uit! 

3. Nu am jucat numeroase roluri, doar patru, dar pot să spun că aceste patru roluri au 
însemnat enorm de mult pentru mine. Am debutat cu rolul “M-elle Blance” din piesa „Marcel 

et Marcel - Rochii și mantouri”, una dintre asistentele domnului Marcel, un personaj liniștit, 
devotat muncii sale. Am continuat cu personajul unei femei nebune din piesa „Istoria 

comunismului povestită pentru bolnavii mintal” de Matei Visniec, a fost interesant personajul 
acesta, inclusiv îmbrăcămintea. Nu voi uita niciodată că am fost îmbrăcată în pijama la școală.  
Cred că personajul acesta mi-a fost cel mai drag, personajul din piesa „Insula” de Mihail 

Sebastian. Am jucat rolul unei dactilografe agitată, speriată. Și ultimul personaj pe care l-am 
jucat a fost profesoara de geografie din „Nota zero la purtare” de Virgil Stoenescu și Octavian 

Sava. Am iubit și încă iubesc toate personajele pe care le-am jucat.  
4. Momentul care precede spectacolul...este greu de explicat în cuvinte. Este momentul 

în care te trec toate emoțiile și toate stările posibile. Ești fericit că o să joci, o să faci ce îți place 
dar în același timp ești și un pic stresat și panicat, ți-e frică să nu uiți o replică, să nu încurci o 
replică, să nu o spui mai repede decât trebuie. Cu toate astea, este și unul dintre momentele 
alea speciale în care stai împreună cu colegii (mai bine zis prietenii) în culise înainte de 
începerea spectacolului și ne încurajăm unul pe altul și râdem împreună.  

5. Eu sunt o persoana foarte, foarte emotivă. Înainte de spectacol am emoții foarte mari, 
sunt super agitată. Dar odată ce vine rândul meu și intru pe scenă și încep să joc, mă simt cel 
mai bine, toate emoțiile dispar, parcă niciodată nu au fost acolo.  

6. Păi, prima dată citesc replicile pentru a-mi face prima impresie despre personaj, să văd 
dacă este un personaj agitat sau calm...îmi construiesc ,,scheletul” personajului. După care, 
citesc replicile la mime în cameră de mai multe ori pentru a intra în pielea personajului. Un alt 
lucru care mă ajută sunt sfaturile de la colegi și de la doamna Mandae deoarece un sfat este 
bine venit oricând! 

7. În primul rând eu cred că ambiția deoarece dacă ai ambiție și îți dorești ceva cu 
adevărat poți să faci să se îndeplinească,  seriozitatea și munca în echipă. După părerea mea, nu 
poți face parte dintr-o trupă de teatru dacă nu ești serios și nu poți să lucrezi în echipă.  

8. O situație specială trăită pe scenă e aceea de la prima piesă jucată. A venit mama să 
mă vadă și, țin minte că stătea în primul rând undeva în partea dreaptă. Sunt sigură că se uita 
cu mândrie la mine, dar nu m-am uitat de loc la ea  pe tot parcursul piesei deoarece știam că 
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erau șanse ori să încep să râd ori să plâng și nu am vrut să risc.  Ea a venit și la celelalte piese să 
mă vadă, dar la celelalte piese nu mai aveam emoții în timp ce jucam, pot să zic că deja mă 
obișnuisem cu atmosfera. 

9. Trei cuvinte sunt prea puține pentru a descrie atmosfera de la repetiții. E o atmosferă 
unică, specială, relaxantă, distractivă... După 6 ore de școală cu ascultări, teste, stres, mergeam 
cu drag la repetiții, știam că acolo o să mă simt bine, o să râd, o să mă relaxez, o să petrec timp 
cu oameni speciali. Îmi lipsesc enorm de mult repetițiile! 

10. De obicei, ignor publicul în timp ce joc. Dar obișnuiesc să mă uit la public și să îl 
studiez la finalul piesei, când facem reverența. Și de fiecare dată, observ oameni fericiți care ne 
aplaudă cu zâmbete pe față și cu mândrie în ochi. Și, da, reacția lor de la final mă influențează. 
Mă face să mă simt fericită, mândră de mine că am reușit să fac oamenii fericiți, să zâmbească 
și, poate, să uite de problemele lor pentru o perioadă de timp, făcând ceea ce îmi place. 

11. Cea mai mare bucurie trăită pe scenă a fost când am jucat piesa ,,Insula” la Casa 
Tineretului  la Festivalul Național de Teatru ,,Copil în Europa” în 30 noiembrie 2019.  A fost un 
moment unic și foarte special. Am jucat în fața actorilor și am fost pe o scenă ,,adevărată”. Noi 
am fost primii care am jucat, țin minte că eram atât de emoționată mai ales, că eu am avut 
prima replică și îmi doream atât de mult să iasă perfect. Dar pot să zic cu mâna pe inimă că a 
fost mai mult decât perfect, piesa a ieșit senzațional! Și din fericire,  nu pot să zic că am trăit o 
dezamăgire pe scenă. 

12. După părerea mea, abilitatea de ,,actor” îți aduce avantaje în viața obișnuită. Te ajută 
să îți controlezi emoțiile altfel, te ajută să fii mai persuasiv și te ajută să înțelegi oamenii altfel, 
te pui mai ușor în locul lor și le înțelegi emoțiile mai bine. 

13. Din punctul meu de vedere, și din ceea ce mi-au spus și alții, sunt o persoană foarte 
visătoare, emotivă și ambițioasă. 
 

 

ROXANA ILONCA, clasa a XI-a B 

1. Talentul meu actoricesc a ieșit la iveală abia în clasa a IX-a când am aflat de trupa de 
teatru a școlii. Până atunci, actoria nu era pe lista mea de dorințe. 

2. Prima piesă în care am jucat a fost „Marcel et Marcel - Rochii și mantouri”, adaptare 
după Alexandru Kirițescu. Fiind la început, nu mă așteptam să primesc un rol cu multe replici, 
dar mă bucur că am atras atenția publicului cu prestația mea. Mă bucur că o anumită latură de-
a mea, răsfățată, elegantă și gingașă s-a arătat prin intermediul lui Dodel. 

3. Rolurile pe care eu le-am jucat au fost: Dodel din piesa „ Marcel et Marcel - Rochii și 

mantouri”, Katia din piesa „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal” de Matei 

Visniec, Nadia din piesa „Insula” de Mihail Sebastian și Mariana din piesa „Nota zero la 

purtare” de Virgil Stoenescu și Octavian Sava. Rolul care mi-a plăcut cel mai mult a fost cel în 
care am jucat-o pe Nadia pentru că simt că mă regăsesc în ea. Este plină de viață și împrăștie în 
jurul ei iubire și speranță. Este sensibilă, dar puternică. Personajele sunt vrăjite de ea și 
optimismul ei. Am fost Nadia trup și suflet. 

4. Acele momente sunt cele în care nerăbdarea ne acaparează, iar emoțiile ne copleșesc. 
Trupa noastră este foarte unită și înainte de fiecaree spectacol ne-am încurajat reciproc. 

5. Da, am emoții și acestea țin până la final. Norocul meu este că sunt constructive și îmi 
dau curaj să joc în fața publicului. Alteori mă folosesc de ele când scena în sine presupune 
multe emoții. 

6. Este o întrebare foarte bună. La fiecare rol am încercat să văd dacă mă asemăn cu 
personajul sau dacă acesta reprezintă o provocare și este total diferit de persoana mea. Chiar și 
așa, mă adaptez foarte ușor. După ce am aflat personalitatea acestuia, mă așez în fața oglinzii 
cu replicile în mână și încep să citesc, iar simultan îmi formez mimica și gestica. 
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7. Calitățile care m-ar recomanda să fiu o tânără actriță sunt: ambiția, creativitatea și 
faptul că pot lucra bine în echipă. Totuși, eu sunt de părere că ultima calitate este cea mai 
importantă, iar restul se pot dobândi și pe parcurs. 

8. Cred că cele mai amuzante situații trăite pe scenă constă în improvizație. De emoții, de 
stres și alte lucruri pe cap, am uitat o replică la un spectacol, iar datorită colegilor mei și 
bineînțeles, prin improvizație, am reușit să o scoatem la capăt. 

9. Cu drag îmi amintesc atmosfera de la repetiții și nu o pot descrie decât fiind: relaxantă, 
distractivă și amuzantă. Trebuie să precizez și faptul că îmi e dor de acea atmosferă, de trupa 
noastră de teatru și de doamna profesoară Mandae care ne-a îndrumat și ajutat pe tot 
parcursul evoluției noastre ca actori. 

10. În general, nu mă uit la public, dar când o fac mă simt admirată și ascultată. 
Majoritatea care mă privesc îmi oferă încredere și mă ajută să continuu. 

11. Cea mai mare bucurie a mea trăită pe scenă a fost în cadrul piesei „Insula” unde am 
interpretat-o pe draga mea Nadia, chiar pe scena de la Casa Tineretului, la Festivalul Național 
de Teatru „ Copil în Europa”, în 30 noiembrie 2019. Am avut parte de cele mai intense emoții 
pentru că, în urmă cu o zi, eram terifiată că nu-mi va ieși replica de la final, în care se 
presupunea că Nadia va izbucni în plâns, dar nu numai că mi-a ieșit, am triumfat cu toții pe acea 
scenă reprezentând cu mândrie liceul. Și pot spune, împăcată, că încă nu am avut parte de cea 
mai mare dezamăgire. 

12. Cred că această abilitate de „actor” mă ajută să fiu mai persuasivă și jucăușă. 
13. Părerea mea despre mine este că sunt o fată ambițioasă, visătoare și muncitoare. 

 

 

ANDREI EBERLING, clasa a XII-a B 

1. Talentul actoricesc mi l-am descoperit în copilărie, când trebuia să am o atitudine 
pozitivă față de un om neplăcut. 

2. Prima piesă în care am jucat a fost ,,Marcel et Marcel Rochii și mantouri” adaptare 

după Alexandru Kirițescu, pusă în scenă cu ocazia Serbării de Crăciun din 2018, o piesă a 
contrastelor dintre clasele sociale si arhetipurile umane, în care parvenitismul își face loc în 
„lumea bună” a Bucureștiului interbelic, ca, mai apoi, să revină unde îi e locul, în provincie. 

3. Am jucat roluri diverse: un soț provincial, înșelat de nevasta sa („Marcel et Marcel 

Rochii și mantouri”), director spital de boli mintale („Istoria comunismului povestită pentru 

bolnavii mintali” de Matei Vișniec), director al unei agenții de voiaj („Insula” de Mihail 

Sebastian), profesor de istorie, „Vucea” („Nota zero la purtare” de Virgil Stoenescu și Octavian 

Sava). Toate aceste roluri mi-au plăcut, atât prin frumusețea personajelor, cât și prin tehnica 
necesară realizării lor, dar unul dintre ele va avea mereu un loc special în inima mea: Vucea, 
profesorul de istorie. Acesta a fost personajul pe care l-am simțit, pe care nu l-am interpretat, ci 
i-am dat voie să iasă la lumina zilei, el așteptând momentul oportun pentru a se face remarcat. 
Vucea a însemnat ocazia în care am putut să îmi desfășor latura imperativă, dură, necruțătoare, 
perfecționistă, în tandem cu eleganța necesară unui profesor, cu alte cuvinte, să fiu eu însumi. 
Îmi amintesc cu bucurie de repetițiile pentru „Nota zero la purtare”, în cadrul cărora ne-am 
apucat să reparăm „catedra”, în care mi-am pus vocea atât de tare la încercare, încât ne era 
teamă să nu rămân fără ea, cu o zi înainte de spectacol, dar și reacția publicului, atât în timpul 
piesei, cât și la final, când aplauzele nu se mai opreau. 

4. Momentele care preced spectacolul sunt acelea în care fiecare actor își 
pregătește/retușează ținuta, pentru a arăta impecabil în fața publicului. Înaintea spectacolului, 
domnește entuziasmul, alături de emoții, dar și de perfecționism. În cele 15 minute care preced 
spectacolul, îmbrățișările, strângerile de mână și încurajările sunt peste tot.   
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5. În general, nu am emoții, când vine vorba de un spectacol, exceptând secundele 
moarte dintre finalul spectacolului și momentul în care aplauzele încep să curgă. În timpul unui 
singur spectacol am avut emoții, la început, dar mi-au trecut de îndată ce a început piesa.   

6. Un rol îl construiesc citind, mai întâi, replicile, iar mai apoi îi dau viață în mintea mea și, 
cu ocazia repetițiilor, îmi întreb colegii de trupă cum ar arăta pe scenă, modificându-l în funcție 
de opiniile lor. 

7. Calitățile care mă recomandă pentru a fi un tânăr actor sunt: carisma, dedicația, 
creativitatea și perfecționismul. 

8. Pe scenă s-au petrecut multe momente amuzante. Aș aminti un moment petrecut în 
timpul spectacolului „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal”, când unul dintre 
colegii mei avea o problemă cu piciorul (prietenii știu de ce) și noi am improvizat, cineva 
aducându-i  un scaun și luându-l după braț, de parcă ar fi fost căzut pe front, pentru a-l ajuta să 
intre și să iasă din scenă, fără ca publicul să realizeze. 

9. Relaxare, prietenie, bucurie 
10. Publicul nu se vede atât de bine, pe cât se simte. Un public captivat respiră odată cu 

actorii de pe scenă, urmărește orice mișcare și trăiește din plin piesa. Aceste însușiri 
influențează semnificativ actorul, atât în timpul piesei, cât și după ce aceasta s-a terminat. 

11. Cea mai mare bucurie trăită de mine pe scenă a fost în timpul piesei „Nota zero la 

purtare”, când publicul gusta subiectul piesei și era captivat, ba chiar electrizat. În sală, 
predomina o stare de apreciere, bucurie și de atenție. Pe întreg parcursul  spectacolului, 
publicul ne-a răsplătit cu râsete și tresăriri. Cea mai mare dezamăgire am trăit-o pe scena din 
sala multifuncțională a Colegiului Național Bănățean Timișoara, în timp ce interpretam piesa 
„Marcel et Marcel Rochii și mantouri”. Pe lângă sala improprie, cu o scenă în curs de 
descompunere, cu o acustică jalnică, publicul era plictisit, ignorant, neobișnuit cu teatrul, 
neapreciind o piesă care a făcut furori în rândul publicului educat, obișnuit cu teatrul, din 
Colegiul Național „Ana Aslan” Timișoara. După acel spectacol, am plecat cu un gust amar, în 
suflet și în minte, cu un citat al regelui Ferdinand I:„Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce 
domnește într-însa”, care însuma părerea mea despre Colegiul Național Bănățean Timișoara, 
una care s-a alterat semnificativ, după acea zi. 

12. Abilitatea de actor mă ajută foarte mult în viața cotidiană, prin mascarea emoțiilor, 
părerilor (atunci când doresc asta), dar și în raporturile interumane, mulți cunoscuți preferând 
să creadă că îi agreez, când, de fapt, lucrurile sunt diametral opuse. Consider că această 
abilitate este una dintre cele mai mari atuuri pe care le poate deține un om. 

13. Carismatic, perfecționist, creativ.  
 
 

ANGELICA COSTEAN, clasa a XI-a B 

1. Am descoperit că am talent actoricesc atunci când am jucat în prima piesa de teatru , 
pentru că a fost o experiență de neuitat și am simțit că e ceva ce mă leagă și  îmi place să fac. 

2. Prima piesă în care am jucat a fost ,,Marcel et Marcel - Rochii și mantouri” adaptare 

după Alexandru Kirițescu. 

3.  Deși nu am jucat atât de multe roluri, cred că cel mai mult mi-a plăcut acela din piesa 
,,Insula” de Mihail Sebastian” când eram proprietăreasa, o scorpie. 

4. Toate emoțiile și stările pe care le trăiești în fiecare moment de când ai făcut primul 
pas pe scena, până la ultimul pas au aceeași valoare emoțională, te fac să simți că ceea ce faci e 
ceva ce te descrie ,ceva ce face parte din tine.. și îți dorești să nu se mai termine, pentru că 
trăiești toate momentele, stările, emoțiile personajului. 

5. Emoțiile, de obicei, apar la începutul spectacolului ...dar atunci când deja începi să 
interpretezi personajul respectiv toate emoțiile dispar… deoarece devii una cu personajul și 
toate emoțiile se transformă ușor în sentimente de fericire. 
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6. Pentru un rol/personaj trebuie să încerci atât de mult să trăiești personajul, totul să fie 
natural dar consider că munca și dedicația sunt principalele aspecte. 

7. Eu sunt o persoana foarte ambițioasă , dar și modestă, dar știu că dacă îmi doresc ceva 
am să îl obțin și nu am să renunț... sunt o persoana cu imaginație bogată și creativă din mai 
multe puncte de vedere... dar una dintre cele mai importante calități care m-ar recomanda ca 
un tânăr actor este pasiunea pentru ceea ce fac. Toți pornim de jos, dar prin muncă și dedicație 
,pe lângă faptul că e ceva ce îți place, într-o zi o să ajungi sus! 

8. Pentru mine toate momentele au fost speciale pentru că știu că sunt momente pe care 
nu o să le mai pot înlocui și mereu vor rămâne o amintire atât de plăcută...dar o situație 
amuzantă și care a rămas o amintire specială, atunci când am jucat rolul unei proprietărese și 
trebuia să fiu o scorpie de femeie. 

9. Fericire, pasiune și distracție  
10. Atunci când privești spre public și vezi toate persoanele care sunt acolo e atât de 

plăcut... și atunci când vezi reacțiile lor acestea arată faptul că apreciază ceea ce faci tu... și 
reacțiile lor te influențează foarte mult... pentru că te simți apreciat. 

11. Cea mai  mare bucurie pe scenă a fost atunci când mi-am văzut toți colegii de trupă și 
eram toți și puteam citi fericirea în ochii lor...nu cred că am trăit dezamăgiri... dar faptul că 
datorită situației actuale nu mai putem face repetiții, e una dintre cele mai mari dezamăgiri! 

12. Eu consider că abilitatea de actor îți oferă foarte multe plusuri în viața obișnuită... pe 
lângă faptul că e o activitate plăcută și îți aduce momente de fericire, te ajută foarte mult în 
stăpânire emoțiile, să reușești să te descoperi pe tine.. 

13. Ambițioasă, modestă, calmă 
 

 

ALEXANDRU CRĂCIUN, clasa a XI-a D 
1. Încă de mic, jucând în diferite scenete, am observat că sunt atras de această artă, pe 

parcursul vieții am mai utilizat direct sau indirect acest talent, dacă îl pot numi așa, iar când am 
aflat că liceul meu are o trupă de teatru am fost entuziasmat si m-am alăturat. 

2. Prima piesă în care am jucat a fost „Nota zero la purtare” de Virgil Stoenescu și 
Octavian Sava, o piesă foarte aparte, care mi-a lăsat amintiri frumoase. Totuși era plănuit să joc 
în „Insula” de Mihail Sebastian, aceea urmând să fie piesa mea de debut. 

3. Am jucat rolul lui Daniel, un personaj cu o evoluție impresionantă, de la băiețelul fricos 
la băiatul curajos care nu se mai lasă batjocorit de oricine. A fost un rol ușor de jucat pentru că 
prin unele aspecte mă potriveam cu acest personaj. 

4. Înainte de un spectacol, indiferent cât de mic, emoțiile sunt colosale, prima impresie 
este că mintea e goală de orice ține de teatru: joc scenic, replici, dar în momentul în care intri 
pe scenă totul revine la normal. 

5. Emoțiile pentru mine există doar până în momentul în care încep să vorbesc, pentru că 
atunci intru în lumea pe care noi, actorii, o construim, în pielea personajului, și uit de emoții, de 
tot ce e în jur și las totul să decurgă de la sine, exact cum ar fi în viața reală. 

6. Când construiesc un rol mă pun în pielea lui la propriu, nu consider că există ceva ieșit 
din comun în metoda mea de a reprezenta un personaj, pur și simplu las totul de la sine, devin 
una cu el și după totul e natural. 

7. O primă calitate care mă recomandă ca actor este adaptabilitatea, adică o capacitate 
de a te adapta la orice, pentru că așa ai putea să joci orice rol, o altă calitate ar fi ingeniozitatea, 
pentru că așa ai putea să adaugi caracteristici noi și fascinante personajului pe care îl reprezinți. 

8. O situație amuzantă trăită pe scenă ar fi momentul în care personajul meu Daniel 
trebuia să primească o lovitură surpriză cu un caiet de la Mișu, antagonistul piesei, și tot 
publicul a început să râdă, informație pe care am aflat-o ulterior pentru că eram prea 
concentrat pentru a mai auzi lucruri din exterior. 
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9. Atmosfera este plăcută, interesantă și antrenantă, deoarece tot timpul îmi folosesc și 
antrenez diferite calități, iar în același timp mă distrez și mă simt bine. 

10. După cum am spus și mai sus, când sunt pe scenă, trăiesc în lumea pe care o construim și 
mi-e greu să observ și reacția publicului. Majoritatea timpului observam reacția prin intermediul 
înregistrărilor făcute sau pur și simplu întrebând prietenii care au venit să mă vadă. 

11. Cea mai mare bucurie a fost momentul în care am finalizat fară nicio bâlbâială primul 
meu rol și am văzut că totul merge ca la carte. Cea mai mare dezamăgire trăită, a fost, probabil, 
faptul că părinții mei nu au putut să vină să mă vadă jucând la debutul meu. 

12. Există momente în care abilitatea mea de actor ajută, spre exemplu așa mi-am 
eliminat tracul de a vorbi în public, în fața unei mulțimi, ceea ce consider că e un atu foarte 
important. Plus că mai există mici lucruri care pornesc tot de la această pasiune și care mă 
ajută, cea mai importantă fiind încrederea în propria persoană. 

13. Păi în primul rând aș avea de spus că am multe de învățat, nu numai când vine vorba 
de teatru ci și când vine vorba de viață ce va urma, eu sunt încrezător, silitor și perseverent, 
calități dobândite și perfecționate și prin intermediul teatrului dar și prin alte experiențe. 

 
 

DARIUS LICIU, clasa a XI-a D 
1. Totul s-a întâmplat ad-hoc, eu neavând nici cea mai mică idee că sunt capabil de o 

asemenea activitate culturală. Datorită convocării mele inițiate de doamna profesor Mandae 
Cristina, am aflat că printre atât de mulți algoritmi de programare și ecuații matematice, în 
sufletul meu se află și o latură artistică, descrisă de activitatea teatrală.  

2. Prima și, din păcate, singura piesă de teatru la care am avut deosebita plăcere să 
particip, a fost reprezentația ,,Nota zero la purtare” de Virgil Stoenescu și Octavian Sava. Spun 
singura piesă de teatru din cauza nemiloasei pandemii care a oprit atât mie cât și colegilor mei 
creșterea pe majoritatea planurilor vieții noastre. Având în vedere succesul primei piese de 
teatru în cadrul căreia am participat, cu siguranță va urma o viitoare alăturare la alte proiecte 
din acest domeniu. 

3. Unicitatea, adusă în discuție de rolul ,,Ștefan Vardia” din cadrul colectivului piesei 
,,Nota zero la purtare” este unul dintre motivele pentru care aș continua avansul meu teatral. 
Seriozitatea, manierele și educația necesară acestui rol au fost punctul cheie pentru un plus de 
savoare în cadrul reprezentației, trezindu-mi un spirit de apreciere pentru încrederea acordată 
mie de către respectabila doamnă profesor Mandae Cristina. 

4. Înainte de spectacol sau orice întrunire importantă, cu toții avem un numitor comun. 
Acesta e reprezentat de emoții. Sentimente ,,negre” cum ar fi paranoia și frica de eșec sunt cu 
siguranță prezente și ,,gata să mă destabilizeze” însă o reconsiderare a situației și eventual un 
citat motivațional sunt mereu de ajutor. 

5. Trebuie menționat faptul că sunt o fire extrem de sensibilă când vine vorba de activități 
desfășurate în fața publicului. Fără doar și poate, emoțiile sunt resimțite atât înaintea spectacolului 
cât și în cursul acestora. Gestionarea  emoțiilor, în cazul meu, stă în repetarea continuă a replicilor 
rolului pentru a mă asigura nelimitat, că nu vor exista momente de lapsus artistic. 

6. În cadrul piesei de teatru în care am jucat, pregătirea care a precedat spectacolul 
propriu-zis s-a realizat împreună cu toată echipa de teatru, repetând replicile proprii ca unitate, 
alături de colegii mei. Desigur, pentru o reprezentație excelentă, este nevoie și de muncă 
individuală combinată cu răbdare și disciplină. 

7. Principalele caracteristici care mă recomandă pentru a fi un tânăr actor sunt, fără doar 
și poate dedicația, pasiunea pentru calitate și consistența în acțiuni. 

8. Cea mai amuzantă situație trăită pe scenă, atât la repetiții cât și la reprezentația piesei 
a fost trezirea personajului  „Barbarossa”  în timpul  monologului ambițios al temutului personaj  
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,,Vucea”. De nenumărate ori, expresia facială confuză a lui Barbarossa ne-a imprimat un râset 
profund care ne-a ajutat să mai eliberăm o cantitate de stres. 

9. Atmosfera de la repetiții a fost: incitantă, specială și motivantă. 
10. Publicul reprezintă pentru actor ceea ce ursul reprezintă pentru vânător, adică ținta 

sa. Fiind mereu în contact vizual cu publicul, ești influențat în mod direct de reacțiile acestuia.  
11. Cea mai mare bucurie trăită de mine pe scenă, îmi amintesc și acum. A fost 

momentul când am realizat că sunt capabil să lucrez împreună cu o echipă atât de talentată la 
făurirea unei adevărate opere de artă. Antagonistic vorbind, nu am avut momente de 
dezamăgire, deși scurtele întreruperi provocate de lapsusul meu artistic din timpul actului 
teatral, nu mi-au stârnit bucurie. 

12. A fi actor are într-adevăr implicații și în viața cotidiană, mai ales dacă actorul posedă 
și o doză de carismă empatică, reușind să amuze chiar și vânzătoarea de la magazinul din colț, 
cu ale sale abilități de interacțiune comunicațională. Deși faima nu mă definește încă, caracterul 
de actor emancipat, amuzant și sociabil îmi conferă un plus în mediul obișnuit. 

13. Cele trei cuvinte care mă descriu și mă vor descrie mereu sunt: motivația, progresul și 
umorul. 

 

 

GIULIA STOIAN, clasa a X-a A 

1. Am descoperit talentul meu actoricesc in clasa a IX-a, m-am înscris la audiții, de 
amuzament, nu credeam că voi face parte vreodată din trupa de teatru. După ce am fost 
acceptată, am avut tendința să renunț, nu credeam ca e pentru mine. Din fericire, nu am 
renunțat, iar după  câteva repetiții am observat că  îmi place să joc, iar când am urcat pe scenă 
am știut că pot să mă dezvolt și că  acela este locul meu. 

2. Prima piesă în care am jucat a fost ,,Mica Sirena”, în clasa a VI a iar prima piesă în care 
am jucat ca membru al acestei trupe a fost ,,Nota zero la purtare” de Virgil Stoenescu și 

Octavian Sava. 
3. Am recitat poezii de iarnă la Serbarea de Crăciun în 20 decembrie 2019 și am fost 

narator în ultima noastră piesă înainte de pandemie, ,,Nota zero la purtare”. 
4. Înainte de spectacol încercăm să ne relaxăm și să avem doar emoții constructive, de 

fiecare dată abia așteptăm să fim din nou pe scenă. 
5. Pentru mine, emoțiile fac parte din pregătirea pentru spectacol, mă motivează să ies pe 

scenă și să dau tot ce pot, dar ele sunt prezente de la început până la final. 
6. Până acum nu am jucat roluri complexe, dar tratez cu seriozitate orice rol, chiar dacă 

este unul foarte scurt. Nu ratez nicio repetiție și încerc să intru în personaj  pentru a putea 
transmite emoții clare către public. 

7. Sunt o tânără aventuroasă, comunicativă, convingătoare, dedicată si devotată trupei, 
am capacitate de memorare ,dicție bună și flexibilitate comportamentală.  

8. La primul meu spectacol din liceu, prietenii mei erau in primul rând și puteam observa 
cum abia se abțineau sa nu râdă deoarece nu erau obișnuiți sa mă vadă pe scenă, am reușit cu 
greu să rămân în personaj și să nu râd și eu. 

9.  Distracție, Dedicație, Muncă. 
10. Cât timp sunt pe scenă, mă concentrez asupra a ceea ce am de zis, reacțiile pozitive 

din partea publicului mă fac foarte fericită, dar nu pot arăta asta pe scenă. Sunt foarte 
bucuroasă atunci când fac publicul să râdă sau atunci când reușesc să transmit emoțiile pe cale 
verbală și corporală. 

11. Sunt o persoană care iubește aplauzele, de fiecare dată când, la finalul piesei urmează 
o rafală de aplauze sunt cea mai fericită persoană din lume! Nu pot spune că am dezamăgiri 
legate de prezența mea pe scenă, iubesc fiecare secunda petrecută în fața publicului. 
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12. Consider că abilitatea mea de actor mă ajută mult în viața de zi cu zi, de exemplu mă 
ajută la discursul în public și pot memora multe informații  ușor și repede. 

13. Creativitate, Curaj, Imprevizibilitate. 
 
 
DENIS HORTEA, clasa a X-a C 

1. Am descoperit că am talent actoricesc când eram un copil mic. Îmi plăcea sa mă 
deghizez și sa joc roluri imaginare. 

2. Prima piesă in care am jucat a fost „Insula” de Mihail Sebastian. O piesă magnifică pe 
care nu am să o uit niciodată! 

3. Am jucat două roluri in care am pus toate abilitățile mele și pasiunea. Am jucat rolul 
unui constructor in piesa „Insula”, care a fost primul meu rol și l-am jucat pe Barbarossa in 
piesa „Nota zero la purtare” de Virgil Stoenescu și Octavian Sava care a fost rolul meu 
preferat, deoarece Barbarossa este un personaj amuzant, naiv și care își arată emoțiile 

4. Întreaga echipă se pregătește de piesă, ne felicităm pentru munca și pasiunea depusă 
și intrăm in rolurile noastre. 

5. Aș descrie momentul ca o transă de emoții și sentimente. Acele emoții  sunt prezente 
cu o zi înainte de începerea spectacolul și chiar până la o zi după spectacol. 

6. Pentru a construi un rol trebuie să cunoști tema piesei și în special personajul pe care îl 
vei interpreta. Când joc un rol mă deconectez de lumea reală și intru in lumea piesei, devin 
personajul. Este o abilitate pe care o consider ca și un dar, o abilitate cu care m-am născut. 

7. Aș considera că principala calitate pe care trebuie să o dețină fiecare tânăr actor este 
să fie o persoana deschisă, o persoana creativă și pasionată. 

8. Situațiile cele mai amuzante petrecute pe scenă pot fi greșelile noastre pe care le 
facem atunci când suntem stresați sau când nu știm replicile. De exemplu, am pățit să rămân 
uitându-mă la un coleg/personaj și să nu știu replica. 

9. Plăcută, caldă și intimă. 
10. Din păcate nu am posibilitatea să observ reacțiile publicului, deoarece când piesa 

începe, totul se transformă, eu devin personajul. Însă râsetele le percep, iar în momentul în 
care le aud, înțeleg că mi-am construit bine rolul. 

11. Cea mai mare bucurie este atunci când fac primul pas pe scenă, sunt emoții care se 
trăiesc o singură dată. Mă bucur că nu am avut parte de dezamăgiri și sper să nu avem parte de 
așa ceva. Însă nu cred că „Aslăneștii” vor dezamăgi vreodată! 

12. Abilitatea de „actor” te ajută să te adaptezi la orice. Te ajută să treci peste momente 
neplăcute. 

13. Inteligent, optimist și loial. 
 

 

 

 

 

Au consemnat 

 

Prof. CRISTINA MANDAE                                             CLAUDIA STOICA, clasa a XI-a B 
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DENIS MAKAMUL în spectacolul  

„Doctor în filozofie” de Branislav Nusici 
PAUL DUȚU în spectacolul  

„Cântăreața Cheală” de Eugen Ionesco 
 
 
 

 
ANDREAS FÖGELE în monologul „În cerc” de Matei Vișniec 
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ANDREI EBERLING în spectacolul „Marcel et Marcel - Rochii și mantouri”,  

adaptare după Alexandru Kirițescu 
 

 
CLAUDIA STOICA în spectacolul „Marcel et Marcel - Rochii și mantouri”,  

adaptare după Alexandru Kirițescu 
 

 
ALEXANDRA ȘTIOPU-ȘOACĂ în spectacolul „Marcel et Marcel - Rochii și mantouri”, 

adaptare după Alexandru Kirițescu 
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 JURNAL DE 
BORD (IV) 

 

 

ANDREEA SDIRA-MEZIN 
 

În viață îți dai seama de tot ce ai, atunci când nu mai ai. Pot spune că, în ultima bucată de vreme, am 
învățat să ne bucurăm de „lucruri” aparent mărunte, în realitate colosale, iar cel mai de preț este viața în sine 
și libertatea. După o lungă perioadă închiși în case, 15 mai a apărut ca o oază a fericirii, ca minunata lumină a 
soarelui în zorii dimineții alungând tenebrele nopții, ca libertatea unei păsări în zbor. 

Trebuia să plecăm, chiar și rulota ne spunea: „Ce faceți dragilor, au trecut trei luni fără a mă mișca din 
loc”. Auzisem de Poiana Mărului, dar nu vizitasem locul până acum. Trebuia să alegem un loc, nu foarte 
departe, dar nici foarte aproape, doream să stăm vreo trei săptămâni, însă în weekend-uri trebuia să revin 
acasă pentru câteva proiecte foto în derulare. Zis și făcut, 14 mai, încă nu se putea circula, am făcut bagajele, 
am încărcat rulota și am așteptat cu sufletul la gură comunicatul de presă, „Putem pleca”, bucurie mare!! 

Drumul nu a fost foarte lung și nici anevoios, după trei ore, am campat într-un peisaj superb de 
primăvară, înconjurați de munți și păduri proaspete, delectați de priveliștea lacului limpede și tăcut, Poiana 
Mărului. Surpriza a fost mare, plecați din peisajul rural, al unui început cald de vară, am ajuns în superbul tablou 
al muntelui cu începutul lui de primăvară. Cuprinși de euforia plecării, am împachetat doar câteva haine 
grosuțe... în rest, haine subțiri, noi ca noi, dar, ce facem cu copilul? Cele trei perechi de pantofi sport aduși 
pentru fiecare membru al echipajului s-au udat în primele trei ore, așa că, am petrecut seara în rulotă, uscând 
papuci și căutând soluții viabile, mai aveam trei săptămâni de petrecut la munte, dar totuși ne doream să fim 
uscați. A doua zi, am pornit spre Oțelu Roșu în alai. Am uitat să vă spun, de bucuria libertății se mai bucurau încă 
patru familii, care erau în aceeași situație delicată. Cu gândul la încălțămintea noastră de munte din dulapul 
căsuței noastre, am găsit piața micului orășel, destul de ofertantă, cizme de cauciuc... pentru toată lumea! 

Peisajul pastoral ne-a bucurat sufletul, o săptămână întreagă, chiar dacă ploaia ne limpezea gândurile 
zilnice. Scurtele trasee de care ne puteam bucura între două ropote de ploaie, pomii proaspăt înfloriți cu 
mireasma lor superbă, căluții și văcuțele care pășteau agale printre noi, copii veseli alergând prin iarba grasă, 
ne reaminteam de forța de regenerare a vieții.                                                                                                                                                                              

Surpriza și neașteptatul ne-au tulburat din nou liniștea, doar după trei zile. Pentru a avea ce povesti, 
peste mulți ani, nepoților, trebuie să trecem prin întâmplări haioase, nu-i așa? În urma plecării, nimeni nu a 
verificat buteliile cu gaz, necesare încălziri rulotei. A treia dimineață, ne trezim, în rulotă 16 grade, ce se întâmplă? 
De ce nu funcționează centrala? Las’ așa, hai să bem cafeaua și verificăm apoi? Da, de unde? Dar cum fierbem 
cafeaua? Nu mai este gaz!!! Hai la vecini, bem cafeluța liniștiți, ca să aflăm stupefiați că cea mai apropiată 
pompă de gaz era la 150 km depărtare. În cursul zilei, a rezolvat-o bărbosul (a se înțelege, Dorin) și pe asta. 

Zilele curgeau frumos, se stabilise o rutină plăcută: dimineața cafea cu vecinii, fuguța pregăteam copii 
pentru școala online, fiecare în rulota lui, adulții își găseau de lucru pe afară pentru a nu deranja orele, tanti 
Stela ne preda lecții de pescuit (marea ei plăcere), nenea Ion își povestea tinerețea, copii serveau prânzul la 
comun, erau doar șase prichindei iar dulciurile de casă erau din abundență, fiecare mămucă gătea gogoșele, 
clătituțe și langoși... ce să mai, huzur! 

A sosit 1 iunie, noi eram acolo, tot atât de mulți și voioși. Am pus la cale o mică petrecere pentru copii 
cu tort și suc, câteva jocuri și foc de tabără, în același timp serbam și ziua bărbatului care e născut pe 2 iunie. 
Zarvă mare , veselia copiilor, bucuria adulților, animau mica vale dintre munți. Am urcat munții, am cules 
flori, am învățat să pescuiesc, am socializat (după multă vreme), am legat prietenii, am respirat aerul minunat 
al muntelui în primăvara proaspăt sosită, ne-am dezmorțit sufletul, am citit în orele ploioase, toate astea în 
cele trei săptămâni care acum se terminau. Am plecat cu gândul de a reveni, ceea  ce s-a și întâmplat, dar la 
sfârșitul verii, dar asta e o poveste pentru data viitoare! 

 

Pentru a viziona mai multe fotografii grăitoare, vă așteptăm cu drag să ne urmăriți aventurile pe 

blogul nostru Facebook: Sdira și Babirulo, jurnal de bord 
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„OKTOBERFEST LA 
ASLAN” ȘI „PROJEKT 
BUNDESLÄNDER” ÎN 
VREMURI PANDEMICE 

Prof. PATRICIA IOJA 

 
 
Niciodată în cei 40 de ani ai mei nu am crezut, că voi 

trăi astfel de vremuri ciudate şi dure...astfel de vremuri 
pandemice... Deşi la începutul pandemiei mi se părea, că 
totul este limitat la extrem şi că nimic nu va mai fi cum a fost, 
pare-se m-am înşelat, cel puţin parţial. Deşi şcoala se 
desfăşoară online încă din anul şcolar trecut, anul acesta se 
anunţa a fi unul extrem de dificil şi diferit. Chiar este diferit... 
dar nu aşa dificil, în schimb este mai solicitant şi mai 
motivant! Deşi pandemia părea să îmi dea toate planurile 
peste cap, nu a reuşit cu proiectele mele de suflet, cu 
tradiţiile mele dragi de la Aslan, anume “Oktoberfest la 
Aslan” şi “Projekt Bundesländer”, initiate acum 2 ani de mine 
împreuna cu elevii liceului nostru! DA... OKTOBERFEST LA 
ASLAN si PROJEKT BUNDELÄNDER au avut loc şi s-au 
desfăşurat online anul acesta şi a fost un succes şi o 
mulţumire fabuloasă.  

Elevii claselor a X a B, C şi D au reuşit “să pună în scenă” 
acest minunat festival culinar cu iz nemţesc. Pentru că nu puteam să ne desfăşurăm activitatea 
în incinta Colegiului Naţional Ana Aslan, am decis ca elevii să facă acasă la ei propriul 
Oktoberfest. Aceştia s-au filmat, au povestit în limba germană şi au pozat operele culinare 
realizate. Şi sunt tare mândră de ei! A fost frumos să îi văd aşa implicaţi şi aşa dedicaţi acestui 
proiect-tradiţie şi vreau să îi felicit încă o dată pe această cale şi vreau să le spun, că sunt 
extrem de mândră de ei. GUT GEMACHT KINDER!!! 

Bobocii claselor a IX a B, C si D au reusit un proiect minunat şi antrentat. Ei au fost 
împarţiţi pe grupe şi au prezentat online landurile federale alese. Fiecare din cei 4 sau 5 
membrii ai grupei au prezentat partea proprie din proiect, evident in limba germană. Deşi 
speriaţi la început ei au reuşit să facă o figură foarte bună şi sunt tare mulţumită şi mândră de 
ei. GUT GEMACHT SCHRAZEN!!! 
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În încheiere vreau să vă transmit, că îmi doresc să vă regăsesc pe toţi sănătoşi şi bine şi la 
fel de veseli şi implicaţi!! Bleibt gesund und fröhlich und passt gut auf euch auf!!! ALLES WIRD 

GUT SEIN!!! 

 

„A fost distractiv să fac un proiect în echipă în condițiile pandemiei, alături de colegii mei 
pe care i-am putut astfel cunoaște astfel mai bine.” (Bojincă Sara, clasa a IX a B) 

 
„A fost o activitate diferită, dat fiind contextul orelor online, dar care ne-a ajutat să ne 

cunoaştem mai bine şi să învăţăm lucruri noi despre Germania.” (David Nenciu, clasa a IX-a D) 
 
„Şcoala a început de 3 luni, iar acest proiect ne-a învăţat să lucrăm ca o echipă, având în 

vedere faptul că, datorită şi pandemiei, nu am reuşit să formăm prietenii şi să ne cunoaştem 
aşa de bine.” (Serpe Mihai, clasa a 9 a D) 

 
„Acest proiect a fost o activitate de care aveam nevoie pentru a comunica mai mult între 

noi, pentru a ne distra împreună, iar eu consider că a fost foarte benefică și cu siguranță nu o 
voi uita.” (Giurgiu David, clasa a 9-a D) 

 
„Acest proiect ne-a oferit șansa de a învăța mai multe despre Germania și totodată ne-a 

ajutat să ne cunoaștem între noi neavând ocazia să o facem prea bine până acum datorită 
pandemiei și situației în care ne aflăm. A fost o experiență distractivă și sper să mai fac parte la 
asemenea proiecte în viitor.” (Cocoș Alexandru-Florin, clasa a IX-a D) 

 
„Mi-a făcut plăcere să iau parte la acest proiect, chiar daca a fost mai greu din cauza că nu 

am putut să ne vedem, am reuşit să ne cunoaştem mai bine între noi, ne am distrat dar am şi 
învăţat unele lucruri noi despre Germania şi sper să mai facem asemenea proiecte.” (Golban 
Raul, clasa a IX-a D) 

 
„Mi-a plăcut să lucrez la acest proiect, deoarece am putut să interacționez mai mult cu 

colegii și să învăț multe lucruri noi despre Germania.” (Andreea Oncica, clasa a IX a B) 
 
„Acest proiect a fost unul foarte interesant, cu toate că ar fi fost mult mai frumos să fim 

toți împreună, însă și în situația în care ne aflăm, încercăm  să păstrăm normalitatea cât mai 
mult posibil. Totuși, a fost o provocare pentru majoritatea dintre noi, deoarece a fost prima 
dată când am făcut o mâncare tradițională nemțească.” (Ciucur Loredana, clasa a X-a D) 

 
„Oktoberfest 2020 a fost unul atipic, special din punctul meu de vedere. A fost diferit și 

asta mi-a plăcut. Am avut ocazia de a-mi exersa tehniciile în gătit și mai ales în vorbitul 
germanei la care mai am de exersat.” (Ciritel Dana, clasa a X-a D) 

 
„Prin acest proiect am descoperit obiceiurile culturale ale germanilor, acestea 

surprinzându-mă plăcut, toate părând foarte delicioase. Așteptasem acest proiect cu 
nerăbdare, cu toate că mi-aș fi dorit să fiu împreună cu colegii mei, să ne prezentăm cu emoție 
preparatele și să vorbim despre cum am reușit să le realizăm.” (Micutra Larisa, clasa a X-a B) 

 
„Eu nu am avut probleme în realizarea proiectului online. A fost un proiect frumos, în care 

am combinat limba germană cu unul dintre cele mai importante lucruri pe care un om trebuie 
să știe să le facă și anume, gătitul. Aș repeta oricând experiența, cu mare drag.” (Torsan Elisa, 
clasa a X-a B) 
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GÂNDURI LA  
ÎNCEPUT DE DRUM 

 

ALIN-FLORIN COCOȘ, clasa a IX-a D 
În data de 14 septembrie a anului 2020, am pășit pentru prima oară 

în liceul ,,Ana Aslan”. Eram puțin anxios deoarece în viața mea urmau să 
înceapă anii de liceu și nu știam cum să reacționez. Mă simțeam ca un 
străin deoarece nu cunoșteam pe nimeni și totul era foarte diferit față de 
cum îmi imaginam eu. În ciuda condițiilor dificile create de pandemie, 
doamna dirigintă Anamaria Lițoiu ne-a primit într-un mod călduros în sala 
de clasă, pe mine și pe ceilalți 14 colegi din grupa în care mă aflam. Deși 
nu cunoșteam pe nimeni, colectivul părea unul foarte primitor și toată 
lumea părea a fi la fel de emoționată ca și mine. Primele ore au fost foarte 
tăcute, dar după aceea am început să ne cunoaștem și să creăm o atmosferă cât mai plăcută în 
clasă, deși eram limitați de reguli. Profesorii păreau să fie la fel de deranjați ca și noi, elevii, de 
pandemie, dar tot s-au străduit să ne prezinte informațiile în cel mai interesant mod posibil.  

Prima săptămână în mediul fizic a fost foarte plăcută și aveam o părere foarte bună 
despre liceu și colegi. După care a trebuit să particip la ore de acasă, prin intermediul platformei 
Classroom. În opinia mea, învățământul fizic nu se poate compara cu învățământul on-line dar 
în unele momente uitam că sunt în mediul online datorită profesorilor, care știau să își prezinte 
materia. Era o plăcere să fiu prezent la orele acestora.  

Sunt elev al liceului de 3 luni și pot spune că sunt extrem de fericit că am ajuns aici. În 
ciuda condițiilor dificile și a faptului că suntem în cod roșu acum, cadrele didactice încearcă din 
răsputeri să ne ofere cea mai bună educație, lucru pe care îl respect enorm. Nu am nimic 
negativ la adresa școlii și sunt sigur că, în viitor, o să îmi mențin această părerea. 

 

* 
 

DAVID MIHAI GIURGIU, clasa a IX-a D 
Numele meu este Giurgiu David Mihai, sunt elev în clasa a IX-a D 

(matematică-informatică) și chiar dacă sunt elev în acest colegiu doar de 
3 luni, pot spune că este ceea ce mi-am dorit. Mă bucur că am făcut 
alegerea de a studia și de a mă forma în acești ani importanți în acest 
liceu, dar îmi pare rău că nu putem să ne bucurăm de primul an de liceu, 
în care ar trebui să ne cunoaștem, să comunicăm și în care ar trebui să 
formăm baza întregului ce vom fi pentru restul aniilor ce urmează. Îmi 
pare rău că nu putem participa la Balul Bobocilor, nu putem merge în 
excursii împreună și că nu o să participăm la activități organizate în 

școală. Însă, dacă suntem optimiști și ne ferim în următoarea perioadă putem să revenim cât 
mai curând la viața de dinainte.       

Cum în această perioadă petrecem majoritatea timpului în casă, eu vă îndemn să faceți 
activități împreună cu familia, să intrați la orele din mediul on-line, să faceți sport, să socializați 
cu colegii, prietenii și, cel mai important: să vă protejați împotriva acestui virus periculos, pe 
care, cu multă încredere și speranță, sigur îl vom învinge și ne vom putea bucura din nou de o 
viață normală, cum toți ne dorim, pentru a ne întoarce din nou în școli, așa cum este firesc. 
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BOGDAN-FLORIN SCHIPOR, clasa a IX-a D 
Pe data de 10 iulie 2020, am aflat vestea că am intrat la Colegiul 

Național “Ana Aslan” din Timișoara. M-am bucurat foarte mult pentru că 
am reușit să ajung la acest liceu de prestigiu din Timișoara, locul meu natal. 
Eram bucuros în primul rând, pentru că îmi doream tare mult să ajung la 
acest liceu și am învățat zi de zi pentru a-mi îndeplini acest vis. Un alt motiv 
pentru care îmi doream să fiu admis este pentru că am o grămadă de 
prieteni în clasele mai mari și puteam să mă văd mai des cu ei. În aceeași zi 
mi-am cunoscut mare parte dintre colegi, care s-au dovedit a fi niște tineri 
foarte de treabă și cu care îmi place să discut despre pasiunile noastre 

comune: matematica și informatica dar și despre pasiunile fiecăruia în parte. 
A urmat o vară plină de relaxare, după un an cu multă muncă, iar pe data de 14 

septembrie, cuprins de emoții, am pășit, alături de o parte dintre colegii mei în sala de clasă, 
unde am întâlnit-o pe cea care urma să ne ia sub ocrotirea ei pentru o perioadă de 4 ani, pe 
doamna dirigintă, Anamaria Lițoiu, care este o femeie extraordinară și care ține foarte mult la 
noi și ne dă întotdeauna cele mai bune sfaturi, precum o mamă, chiar dacă uneori o mai 
supărăm cu năzbâtiile noastre adolescentine. 

În prima săptămână de școală, am făcut cunoștință cu toți profesorii care predau la clasa 
mea și am rămas plăcut impresionat de faptul că sunt dedicați meseriei lor și care încearcă să 
ne facă să îndrăgim fiecare materie în parte, lucru pentru care le mulțumim din suflet. 

Acest liceu a făcut mari eforturi pentru o desfășurare cât mai bună a orelor online, ceea 
ce alte licee nu s-au chinuit să facă.  

Mi-a părut rău că generația noastră nu a putut avea Balul Bobocilor sau o excursie la 
începutul anului, însă sunt convins de faptul că doamna profesoară Mandae va face o excursie 
de neuitat când va avea voie să facă acest lucru. 

Abia aștept să înceapă orele cu prezența fizică la școală și să ne vedem cu toții sănătoși în 
sala de clasă.                                                                     

* 

DANIEL PÂRVAN, clasa a IX-a D 
De când am aflat că o să fiu unul dintre elevii Colegiului Național 

,,Ana Aslan” din Timișoara, am știut că o să fiu pe mâini bune. Precum am 
auzit din recomandările prietenilor mai mari sau a le rudelor, liceul este 
unul foarte serios, „înzestrat” aș putea spune cu unii dintre cei mai buni, 
pasionați și prietenoși profesori din Timișoara. 

Deși, spre deosebire de colegii mei mai mari, care învață la acest 
liceu de mai mult timp decât mine, pot să consider că am trecut printr-o 
perioadă foarte frumoasă, în aceste vremuri aparte, alături de profesori, 
dar și de diriginta mea. 

Din cauza tuturor restricțiilor impuse, comunicarea dintre colegi, dar și legarea de 
prietenii a fost puțin afectată, dar aș putea spune că toate cele întâmplate ne-au făcut mai 
puternici și ne-au ajutat să trecem peste tot ce se petrece în jur. 

Când am auzit că vom trece în regim exclusiv online, am crezut că toată lumea se prăbușește 
asupra mea, dar am rămas plăcut surprins de orele on-line pe care acum le regăsesc apropiate de 
cele din formatul fizic. Acestea fiind spuse, îi rog pe toți elevii liceului să nu se dea bătuți și să fie 
prezenți în număr cât mai mare la cursuri, nu numai pentru a-și îmbogăți cunoștințele ci și pentru a-
și arăta respectul față de profesori, care la rândul lor trec printr-o perioadă grea încercând să facă 
din orele online ceva plăcut, dar și apropiat de o oră normală, predată în format fizic. 

Cu toate că a trecut puțin de când am onoarea să fiu elev al acestui liceu, aș da timpul 
înapoi... pentru a mai retrăi o dată acest semestru. 
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KARL RAYMUND POPPER 

AND THE PHILOSOPHY 

OF POLITICS 
 

Prof. IONUȚ RETKA 

 
 
The concerns of Popper’s  political philosophy present themselves to the eye of the 

analyst as a scene of dialogue, in which the political outlook is sustained by the philosopher’ s 

epistemological posture. For Popper, social sciences are not centred upon an object (of study), 

but upon specific problems. If it is not easy for the social sciences to find a Galileo of their own, 

Popper applies to them the concept of “problem solving”, which will crystallize within the field 

of gradual social engineering, an alternative to historicist determinism. Popper institutionalised 

the distinction between the empirical political science and the normative political theory, a 

distinction which attempts, as it does in the case of other authors, to reduce the impact of the 

occultation affecting political philosophy. The theory becomes comprehensible only in relation 

with a problem- situation. 

Popper rejects the inductive method; and for him all hypotheses are validated deductively 

by the criterion of falsifiability. Synthetic knowledge as a whole is based upon hypotheses, and 

therefore is falsifiable.  

Through the asymmetry veryfibility/ falsifiability, the concern about verifying statements 

is replaced by the possibility of rejecting them.  

In the falsificationist pragmaticism, Popper finds a translation of his own approach, this 

will characterise the complementarity of Popper’s critical rationalism and deontological 

liberalism, in which the concept of good, seen as best political choice, is not included.  

In this sense, his ‘’Open Society’’ project offers a version of critical rationalism in 

reshaping the fundaments of the political scene. Even though the fate of the ‘’Open Society’’ 

has not yet been decided, the various philosophical schools did not make as much use of its 

‘’philosophical corpus’’ as they did of its apparent advantages in the process of setting up 

institutions.  

Gradual social engineering is seen as being opposed to the scientific politics, a derivative 

of the ideology of science. In Pooper’s view, the traditional theory attempted to transform the 

political world into an actualisation of its principles, whereas modern political thought aims to 

make of theory a small-scale reproduction of the world.  

The idea of a non-historicist social history is promoted in order to support the explanatory 

function of political philosophy, to counteract negativistic and funeral methodologies.   

Popper challenges the unconditioned prophecies of historicism with the idea of 

conditioned  scientific  predictions.  Thus,  gradual  engineering  replaces   a   prophetic   history.  
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Popper opposes the dogma according to which the Holon- theories of political history can bring 

about complex changes  that can be predicted unconditionally. The critique of historicism 

represents the main motive force in supporting pluralism in the open society. The historicist 

tendencies are ideological reactions in face of a forbidden society.  

Historicism appears as a perspective that favours historical prediction, generated by the 

utopia of the evolution of the political in accordance with a system of  inexorable laws. The idea 

of a dynamic society as a unitary entity that moves along an established route contributes to 

the confusion of the holistic views, which represents an ideological sublimation of knowledge. 

Popper analyses the sophisms of metaphysical historicism and the gap that exists 

between these abd scientific empiricism. In dealing  with the problem of history and of 

pre/estsblished schemata, I. Berlin sees ‘’laws’’ in their opposition to ‘’crude facts’’. He 

questions the existence of a solid basis for the belief in the inevitability of historical events.In 

his view, ideas are not causes, and the arguments in favour of the deterministic perspective are 

inconclusive. Popper believed that the  historicist determinism has a preference towards facts 

that are relevant to a preconceived theory/on the contrary, the scientific method searches for 

facts that are capable of contradicting the theory.This is in Popper’s view the means of verifying 

scientific theory, leading to the conclusion that the thesis according to which science is circular 

does not hold. 

He deals with the problems raised by historical description;  the research method one 

chooses is bound to result either in a selection of the data or in the belief that the object of 

history is infinite.,,,”Historicism preaches the futility of any attempt to resist, a strange type of 

fatality regarding historical tendencies. That is why the historical prophecy and the 

interpretation of history must become the bases of  any rational activity. The aim of the entire 

historic thought and action is to interpret the past in order to make predictions for the future”. 

Therefore, one would be wrong to belive that there can exist a history in the holistic sense, 

capable of describing all the different stages of a society, of expressing the whole, or the 

totality of the social or historical events in a particular period. Such a history could never be 

written.  

Historicism replaces the rational question regarding the nature of emergent problems 

and of choice with the irrational problem of our own role in history. Thus, it makes history 

revolve around ourselves, denying the obvious: that we are the ones responsible for 

establishing the hierarchy of historical facts.  

If, in Popper’s view, we cannot reshape a complex self-organised order, we can regard 

institutions as achievements of deliberate social engineering. But the attitude which attemps to 

find a pre-existing project in all successful institutions is, after Popper, an illusion generated by 

the constructivism rationalism.  

If the spontaneous order can interfere with coercion, a social order cannot be reshaped 

by changing the laws that govern it. We may even wonder if evolutionism does not owe the 

credit given to it to its immoral nature. This supposition can easily be challenged. If present-day 

institutions represent adjustments to past environments, the laws, as rules of behavior, are 

embodisments of theories concering the contemporary environment.  

This outlook based on the concept of the mind as an open programme   leads Popper to 

state that it allows us to detach ourselves from our own hypotheses and to analyse them 

critically, to let our presuppositions die in our stead. 
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DESPRE CUNOAȘTEREA 
DE SINE ȘI REUȘITA 
ȘCOLARĂ 
Prof. ADINA MARIA GUGONATU 

                                         

Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt elemente 

esenţiale în funcţionarea şi adaptarea optimă la mediul 

social, în menţinerea echilibrului mental şi emoţional.  

Fiecare actor social are propria sa istorie de viaţă, 

fiecare fiind unic şi irepetabil pe tot parcursul vieţii sale. 

Orice persoană traversează o serie de etape în procesul 

personal de dezvoltare şi autocunoaştere, fiecare etapă 

având un impact diferit asupra vieţii acesteia.  

Familia şi şcoala sunt instituţiile cheie ce creează 

cadrul în care copiii şi adolescenţii se pot dezvolta 

armonios în funcţie de dorinţele, motivaţiile şi aptitudinile 

personale. 

Familia şi şcoala devin astfel locul predilect unde 

elevul începe să se descopere pe sine, să-şi contureze o imagine despre „ceea ce este el”, locul 

unde învaţă şi-şi dezvoltă încrederea în potențialul său cognitiv si emoțional, familia și școala 

reprezintă cadrul în care elevul îşi construieşte atât identitatea personală cât şi cea socială.   

Dacă în familie „elevul” - copilul  primeşte primele iniţieri în învăţarea „mersului” şi a 

raportării sale la realitatea în care trăieşte, şcoala vine să solidifice şi să construiască în 

continuare personalităţile „ucenicilor” săi.       

Un copil sau  un adolescent are nevoie să simtă că nu este necesar ca el să fie premiant 

sau olimpic pentru a fi iubit, respectat şi acceptat. Afecţiunea, aprecierea, respectul faţă de 

personalitatea fragilă a acestuia nu trebuie să fie condiţionate de performanţele şcolare sau de 

altă natură.    

Cunoaşterea de sine se dezvoltă odată cu vârsta şi cu experienţele prin care trece fiecare 

persoană. Pe măsură ce acesta avansează în etate, el dobândeşte o capacitate mai mare şi mai 

acurată de auto-reflexie.  

Clasa de elevi devine astfel unul din mediile sociale cu puternice efecte asupra dezvoltării 

şi cunoaşterii de sine a individului. Clasa de elevi este aşadar un grup  de apartenenţă foarte 

important pentru orice copil.   

Integrarea socială, securitatea, nevoia de aparteneţă, reglementarea relaţiilor din 

interiorul grupului şi a celor intraindividuale devin nevoi primordiale în dezvoltarea socio-

emoținală a copiilor. 

Reușita socială a individului, nu poate să fie dobândită brusc, ea se formează pe parcurs 

începând încă din copilărie.Aceasta se concretizează în suma succeselor şi eşecurilor pe care 

persoana le traversează de-a lungul existenţei lui. Cu cât lista succeselor este mai amplă cu atât 

reuşita socială este percepută ca atare de societate.  
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PROBLEMELE TREBUIE 
SĂ FIE MAI ÎNTÂI VĂZUTE 
PENTRU A FI REZOLVATE 
CARLA STREJANȚU, clasa a IX-a D 

  
Câți dintre noi ne trezim și ne începem ziua 

gândindu-ne că vom face o schimbare astăzi , că vom 
încerca ceva nou sau că  ne vom înfrunta  problemele 
cu capul ridicat? Nu contează ceea ce facem  atât timp 
cât ieșim din rutina noastră monotonă și  suntem atenți 
la lucruruile care se întâmplă în jurul nostru. 

Din păcate, nu foarte mulți  își permit să își ia o zi 
liberă de la viețile lor ocupate pentru a privi cu mai 
multă atenție lucrurile care necesită o schimbare. 
Acesta este motivul pentru care unele probleme nu au 
încă o soluție. Nu privim în afara cutiei, nu ne gândim 
ce putem schimba pentru a face lucrurile să 
funcționeze bine, pentru că nici nu vrem asta. Nouă ne 
place doar să ne plângem de lucrurile  care ne 
nemulțumesc fiindcă este mai ușor decât să le 
rezolvâm. Ideea este că persoanele din ziua de astăzi 
sunt prea preocupate de propriile vieți, nu este un 
lucru rău neapărat deoarece este bine să fii devotat în 
ceea ce faci, dar asta nu este o scuză. Doar pentru că 
nu le  vedem sau pentru că nu vrem să le vedem, asta 
nu înseamnă că problemele nu sunt acolo și se 
agravează dacă nu sunt îndreptate la timp.  

Unele dintre cele mai importante persoane din istoria lumii au avut o idee măreață cu  
care au schimbat totul și asta doar pentru că au fost destul de curajoși să o spună mai departe. 
Nu au putut să o audă,  să o vadă, să o simtă și clar nu au putut să o guste… dar a fost reală 
undeva în mintea lor. Ce au făcut mai departe? Au continuat să creadă în ideile lor și să inspire 
și pe alții în a crede în ele pentru a evolua și pentru a rezolva anumite necesități. Aici intervine 
al doilea motiv pentru care multe probleme nu sunt încă rezolvate. Există multe persoane 
deștepte și talentate care chiar dacă știu răspunsul sunt prea speriate să îl împărtășească cu 
restul lumii. Doar pentru că ești un copil, asta nu înseamnă că adulții nu te vor asculta și doar 
pentru că ești mic, nu înseamnă că nu poți atinge nivelul înalt al așteptărilor. Chiar dacă nu ai 
venit cu soluția, asta nu înseamnă că nu poți lua parte la schimbare. 

Ar trebui să învățăm să ne administrăm timpul astfel încât să avem timp  pentru  viața 
noastră de zi cu zi, dar și să ne gândim la cum să  facem viața pe pământ cât mai bună, atât 
pentru noi cât și pentru ceilalți. Problemele sunt multe și nu putem să le rezolvâm dacă nu le 
vedem și dacă nu le înțelegem.                 



 

 

 

26 

CUM NE AFECTEAZĂ PANDEMIA 
 

POVESTE DIN PANDEMIE 
TONY-ALEXANDRU STĂNESCU, clasa a IX-a D 

 

Despre Corona am aflat când ea era departe, 
Apoi, cu pași repezi, s-a apropiat, aducând moarte. 
Cu toții ne-am speriat și-n case ne-am  încuiat, 
De rude și prieteni, noi  ne-am izolat. 
 
La început am lenevit, am gătit sau am citit, 
Tot felul de programe și filme ne-au ispitit, 
Dar toate ne aduceau-aminte de vremurile vechi, 
Când ne-ntâlneam măcar, perechi-perechi. 
 
Și timpul a trecut, iar vara a venit. 
Cu gândul la vacanță cu toții ne-am hrănit 
Și-am  îndrăznit să  mai ieșim în lume, 
Timizi, speriați și fără zâmbete sau glume. 
 
Când toamna a sosit, am resimțit o frică 
Ca nu cumva să revenim la păturică, 
Dar cum de ce ți-e frică tot nu scapi, 
Ne-am reîntors la pensiunea cu ciorapi. 

 
 

Acum e și mai greu, pe scaun trebuie să stăm mereu. 
Casa e școală, cinema, club, cafenea sau chiar muzeu. 
Noroc c-avem WhatsApp, Facebook sau Classroom, 
Fără de care nu ne-am mai  vedea nicicum. 
 
Oameni buni, noi vrem să ducem o viață ca-nainte, 
Fără ca durerea, carantinarea și frica să ne reprezinte! 
De-aceea, e important să stăm în casă atât cât e nevoie, 
Ca mai apoi, să ne putem plimba în voie.  

 

* 
 

DAVID NENCIU, clasa a IX-a D 
Pandemia COVID-19 a afectat oamenii atât din punct de vedere medical 

cât și emoțional. Medicii au întâmpinat, și încă întâmpină multe greutăți și 
necunoscute în lupta cu acest virus. Aceste necunoscute au afectat și alte 
domenii cum ar fi învățământul, turismul sau comerțul. În același timp, 
pandemia a reușit să ne afecteze atât pe noi cât și pe părinții noștri. 

Eu sunt de părere că pandemia a jucat un rol important în modificarea 
relațiilor interumane. Lipsa comunicării directe (așa cum am învățat la ora de 
Limba și Literatura Română) și relaționarea insuficientă cu ceilalți oameni din 
jurul nostru au fost principalii factori care au dus la aceste schimbări. 

Stresul a pus stăpânirea pe majoritatea dintre noi în aceasta 
perioadă neplăcută. În cazul meu, cel puțin, principalii factori care au dus la 

apariția stresului au fost frica dată de o posibilă confruntare directă cu pericolul dat de eventualele 
complicații ce pot sa apară în urma unei infectări cu noul virus sau chiar expunerea zilnică la riscul 
infectării și frica de a pierde persoane dragi din cauza acestui virus. Am ajuns la concluzia că panica 
reușește să ne copleșească foarte ușor și ne poate împiedica să vedem lucrurile într-un mod clar și 
care ne poate ajuta să ne protejăm mai bine de acest virus. 

Pe timp de război se instalează o neliniște asemănătoare cu cea din prezent. Am ajuns să ne 
fie frică să deschidem ochii și să vedem ce ne rezervă ziua de mâine. Acest lucru poate să fie 
copleșitor pentru unii dintre noi dar în final trebuie să fim realiști și să vedem că, atât timp cât 
suntem responsabili și avem grija de noi, totul o să fie bine.   

Prin acest scurt articol am dorit să prezint viziunea mea asupra influenței pe care o are pandemia 
asupra noastră și cum consider eu că ne-a afectat atât pe noi cât și pe adulții din jurul nostru. 
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PAGINA DE POEZIE 
 

 

 

 

 
REGRET 

ROXANA ILONCA, clasa a XI-a B 
 

Regret că ai crescut mare 
Fără acea bucurie. 
Regret că a plecat, 
Cu multă dezamăgire. 
 
Regret că te-am învățat să spui da 
Când trebuia să spui nu. 
Regret că întrebarea a fost grea 
Și n-am avut niciun răspuns. 
 
Regret că nu ți-am arătat lumea, 
În frumusețea ei pură. 
Regret că ai pierdut culoarea 
Din viața ta obscură.                                                                 

Regret iubirea neîmpărtășită                                     
Cu care lumea te-a lovit.                                                                             
Regret veninul din ochi                                                                                
Cu care te-au ațintit.                                                                                     
 
Regret durerea suportată  
Doar pentru maturizare.          
Regret sufletul scurs de viață                     
Printr-o simplă măturare. 
 
Regret vântul rece 
Care te-a învăluit. 
Regret fricile mărețe  
Pe care le-ai simțit. 

Regret până și arsura 
Razei fine de soare. 
Regret până și căldura 
Verii dogoritoare. 
 
Regret timpul care-a trecut 
Cu pași mari și grei. 
Regret mărul cel născut 
Din filme, de la ei. 
 
Regret cu mare regret, 
Tot ce ai pătimit. 
Însă sper că ai să treci 
Peste tot, chiar dacă-i trist. 

 

* 

VIOARA 
MIRIAM CÎMPAN, clasa a IX-a D 

 

Pe o coardă suavă un arcuș lin coboară în jos si sus, 
Răspandește în jur o notă melodioasă 
Te încântă și te lasă cu gândul dus…. 
Degetele așezate cu delicatețe 
Creează sunete ce exprimă bucurie, dar și tristețe… 
N-am crezut niciodată că un astfel de instrument 
Mi-ar fi oferit un așa mare atașament 
Cum a făcut-o această vioară 
Ce cântă ca o inocentă fecioară… 
Asemenea unei ciocârlii 
Ce zboară mai departe de câmpii 
Și răspandește al ei sunet prin pădure 
Acompaniat de foșnetul frunzelor scuturate de vânt… 
O armonie ce întrece orice cuvânt 
Ce se înalță în slava cerului ca un minunat fluture… 
Vioara va rămâne întotdeauna o doamnă aleasă 
Ce va fi doar de cei cu suflet, înțeleasă. 
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CLASA a XI-a D, DIN NOU 
ÎMPREUNĂ CU JUNIOR 
ACHIEVEMENT ROMANIA  
Prof. ANA-MARIA IACOB 

 
Clasa a XI-a reprezintă, fără îndoială, momentul în care 

fiecare licean ia niște hotărâri decisive legate de drumul lui în 
viață. Au trecut 4 ani de când am intrat într-un proiect similar 
împreună cu fosta mea generație și mă bucur să pot relua acest 
tip de activități atât de bine structurate și ofertante puse la 
dispoziție de Junior Achievement Romania. 

Programele JAR sunt proiecte internaționale implementate în 
parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, în baza protocolului 
10184/2003, oferă suport de curs în format digital și manual 
pentru elevi și au fost îmbunătățite permanent de-a lungul anilor, 
fiind dublate de o serie de webinare care nu sunt obligatorii dar 
care sunt puse gratuit la dispoziția profesorilor și elevilor înscriși. 
Am aflat, cu această ocazie, că deși un webinar nu este altceva decât un seminar transmis live, 
pluralul cuvântului nu este webinarii. Să mai zică cineva că matematica este disciplina cea grea și să 
se mai revolte în legătura cu situațiile exceptate sau cu anumite convenții!!!  

Denumirea proiectului de orientare profesională este Succesul profesional și are ca obiective: 
- conștientizarea faptului că angajatorii au anumite pretenții de la angajați; 
- identificarea aptitudinilor necesare unui loc de muncă; 
- autoevaluarea aptitudinilor personale; 
- crearea unei legături între școală, locul de muncă, aptitudini, vise și valori. 
În acest an, cursul are un slogan extrem de simplu și mobilizator: E viața mea! 
După ce, în calitate de profesor beneficiar al acestor tip de programe, mi-am reactualizat contul 

pe platforma Junior Achievement și am facilitat semnarea unui acord de parteneriat cu școala, am 
trimis elevilor codurile de logare iar aceștia au completat un test inițial legat de subiectul proiectului. 
Din acest moment, ei au avut acces la manualul elevului postat în contul lor în format digital.  

În cadrul orelor de consiliere am început să parcurgem activitățile din suportul de curs în 
ritmul nostru, insistând mai ales pe acele sarcini de lucru care presupun colaborarea și abilitățile 
de argumentare, dar și abilitățile de cercetare atât de compatibile cu profilul clasei noastre sau 
cele de autoevaluare și reflecție. 

Un exemplu de activitate în curs de derulare este aceea în care 3 elevi joacă rolul unor 
candidați pentru o anumită funcție. CV-ul aplicantului este prezentat în manualul elevului, iar 
candidatul va trebui doar să răspundă unor întrebări punctuale, ceilalți colegi -împărțiți în grupe 
- completând o fișă de evaluare foarte bine elaborată denumită... Tu alegi! 

Proiectul se derulează pe parcursul întregului an și oferă o mare libertate în abordarea 
tematicii, noi având în vedere inclusiv întâlnirea cu foști absolvenți, o experiență pe care am 
trait-o deja cu fosta promoție când am stabilit un arc peste timp . Aceste rânduri sunt de fapt, o 
invitație la implicare și la identificarea oportunităților. Sunt un mesaj că ține de noi să ne croim 
în viață un drum frumos, sigur și potrivit aspirațiilor și cunoștințelor, pentru că... noi alegem!  
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PARTEA NEVĂZUTĂ DIN STEM 
ANDREEA CONSTANTIN, clasa a XI-a D 

 
Probabil că mulți oameni când aud de STEM (Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics) se gândesc la table pline de ecuații, la 
formule interminabile și la subiecte plictisitoare. De fapt, această 
caracterizare este cât se poate de departe de adevăr, dacă ajungi să 
cunoști aceste domenii mai de aproape. 

 În țara noastră, domeniile STEM nu au fost corespunzător 
promovate până destul de recent, iar în școală acestea ajung ușor să fie 
văzute ca fiind „doar pentru cei foarte deștepți” sau “plictisitoare”. Cu 
muncă, oricine poate ajunge să înțeleagă chiar și subiectele complexe, 
cu condiția să existe determinare și pasiune. Problema principală pentru 
care le vedem ca fiind plictisitoare este din cauza faptului că, în afara 
școlii, auzim de subiecte precum „relativitatea generală” sau „mecanică 
cuantică”, iar la ore auzim de planuri înclinate, lentile, circuite electrice 
simple, funcții. Din păcate, nu poți înțelege gravitația explicată de 
Einstein, fără a o înțelege întâi pe cea a lui Newton.  

Un mod prin care elevii să poată totuși observa și partea mai interesantă și amuzantă a științei 
este participarea la diferite școli de vară. Am avut șansa minunată vara trecută de a participa la Școala 
de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele (în online, nu fizic cum se întâmpla în alți ani). Elevii 
selectați să participe petrec 2 săptămâni în compania profesorilor și cercetătorilor care lucrează pe 
platforma de la Măgurele. Eu am avut norocul să particip la tema de cercetare „Tehnici nucleare în 

slujba patrimoniului cultural”, unde am învățat de la mentori (cu care am râs mai mult decât m-aș fi 
așteptat și care mi-au ridicat periculos de  mult standardele despre cum ar trebui să decurgă orele de 
științe la școală) subiecte pe care în școală nu apucăm să le discutăm, precum: acceleratoare de 
particule (și ce putem face cu ele; indiciu: ciocnim particule), tunelare cuantică, criminologie nucleară 
sau cum prezervăm istoria și patrimoniul național cu ajutorul radiațiilor și a fizicii nucleare. 

Iar eforturile de a învăța acele noțiuni, combinate cu munca în echipă, ne-au ajutat să câștigăm 
competiția de la finalul celor 2 săptămâni, iar prezentarea grupei noastre a fost declarată cea mai bună. 
Însă nu asta a făcut experiența minunată, ci colegii de echipă și mentorii pe care i-am avut. Am rămas în 
contact datorită faptului că ne-am înțeles foarte bine, continuând colaborarea. De curând am terminat 
de scris un articol științific, ce urmează a fi publicat în revista „Curierul de fizică”, legat de noțiunile 
învățate și experimentele de fizică nucleară efectuate de noi (prin intermediul mentorilor). Și chiar mai 
mult de atât, pentru că probabil scrierea unui articol științific tot la categoria “plictisitor” se încadrează 
pentru unii, un alt pas este reprezentat de viitoarea participare (încă așteptăm să se deschidă înscrierile) 
la competiția internațională „Beamline for schools” organizată de CERN, unde am avea șansa să 
ajungem față în față cu cel mai mare accelerator de particule din lume, LHC, și să punem în practică un 
experiment de fizică nucleară de-al nostru, propriu. Cum sună șansa de a avea la dispoziție o mașinărie 
ce poate accelera protonii până la 99,9999991% din viteza luminii și de a sta la pândă, mai apoi, pentru a 
observa ce rezultă din respectivele coliziuni? 

Pentru că de fapt asta reprezintă mare parte din STEM: cercetători care pun în aplicare 
concepte științifice (sau chiar le deduc) pentru a putea găsi răspunsuri la misterele Universului: ce 
este materia întunecată? Cum se produce antimateria (CERN fiind singurul loc din lume unde se 
poate crea aceasta) și cum o putem folosi în folosul nostru? Ce reprezintă energia întunecată?   

Ar trebui să punem accent și pe această fațadă a STEM, deoarece în mod ironic, reprezintă cel 
mai mare procent din carierele din aceste domenii. Vă încurajez cu cel mai mare drag să participați 

la orice fel de activitate de acest gen, care vă poate arăta cât de minunată este știința și, de ce nu, 
să alegeți poate mai apoi un drum în această direcție.  



 

 

 

30 

DE LA TURNUL DE APĂ LA 
MEDIATECA TIMIȘOARA 
KARINA LUKACS, clasa a X-a A 

 

Timișoara înseamnă, pentru mulți dintre noi, libertate. Mult 
timp a fost sinonimă cu poarta României către Vest. De fapt, de sute 
de ani, Timișoara a făcut parte din Occidentul european. Stăpânită 
de Regatul Ungar și de Imperiul Otoman în evul mediu, de habsburgi 
în epoca modernă și de Imperiul Austro-Ungar în secolul al XIX-lea, 
capitala Banatului a devenit un veritabil model de multiculturalitate.  

Pentru că era considerată parte a lumii occidentale, aceasta 
avea sa fie una din cele mai disputate cetăți în luptele dintre 
habsburgi și turci de la începutul secolului al XVIII-lea. 

Timișoara veacurilor XVIII și XIX a stat sub semnul provocărilor 
epocii moderne. Câteva dovezi în acest sens le oferă dezvoltarea industriei, inovațiile tehnice și 
noua arhitectură care oferă personalitate orașului. 

Între anii 1900-1910, Timișoara era cotată ca a II-a forță economică și culturală din estul 
Monarhiei Austro-Ungare. Unul dintre cartierele importante ale Timișoarei este Iosefin, 
construit la mijlocul secolului al XVIII-lea și dezvoltat, ulterior, prin ridicarea, pe malurile râului 
Bega, a unor edificii, fabrici și piețe. De asemenea, portul orașului aparține acestei zone.  

Turnul de Apă, a cărui siluetă se remarcă de la distanță, reprezintă un reper autentic al 
orașului, dar și o mostră de arhitectură industrială a anilor 1900. Alături de Turnul de Apă din 
Fabric precum și de Uzina nr.1, acesta a contribuit la sistemul centralizat de alimentare cu apă 
al Timișoarei. Construcția a fost realizată de o echipă tehnică alcătuită din inginerii Yanos 
Lenarduzzi și Richard Sabathiel, aflați sub coordonarea arhitectului Szekely Laszlo. Monumentul 
are o înălțime de 50 de metri și este echipat cu un rezervor de apă potabilă de 500 m3, precum 
și cu unul de 250 m3 de apă industrială. Turnul a funcționat până în anul 1959. A urmat o lungă 
perioadă de neutilizare iar în ultimii ani a fost folosit doar pentru înălțimea sa, ca suport pentru 
echipamente necesare telefoniei mobile. Arhitectura clădirii conține elemente decorative 
relativ puține: 8 semicoloane pe toată înălțimea sa, ferestre simple, o scară interioară circulară. 

Valoarea acestui monument a dăinuit în timp. S-au păstrat elemente originale precum: 
cele două rezervoare metalice, scara elicoidală și decorațiile. Demersul nostru pornește de la 
necesitatea reabilitării Cartierului Iosefin și, în acest context, a readaptării Turnului de Apă în 
condițiile actuale, când orașul nostru cunoaște un avânt economic si tehnologic impresionant! 
Acest mic simbol arhitectural al secolului XX ar putea deveni un mare simbol al secolului XXI 
prin refuncționalizarea sa ca centru de proiecții laser pe Bega, ca loc al desfășurării unor 
evenimente de avangardă. Primul rezervor ar putea deveni o sală de expoziție pentru arta 
digitală și arta media. Cel de al doilea rezervor ar putea fi destinat unui spațiu interactiv, unde 
vizitatorii pot interacționa cu arta vizuală. Traseul dintre cele două săli, realizat prin scara 
elicoidală, va fi asimilat proiecției de imagini, sunet și mister. 

Chatarsis-ul acestei incursiuni se va produce în vârful Turnului care va reprezenta un 
punct de belvedere pentru proiecțiile laser de pe Bega. Vizitatorii vor avea parte, astfel, de 
experiențe senzoriale, kinetice, auditive și vizuale inedite. 

Dacă vom găsi resursele financiare(prin O.N.G-uri și sponsori)pentru a pune în practică 
acest proiect, echipa ,,ASLANIANA'' vă invită la MEDIATECA TIMIȘOARA!  



 

 

 

31 

 

NOI ȘI MEDIUL 
 

POLUAREA ȘI EFECTELE EI NEGATIVE 
ARIANA MĂTUȘOIU, clasa a IX-a D 

 

Cu toții ați auzit cuvântul „poluare”, dar care este adevăratul înțeles al 
acestuia? Ei bine, poluarea este una dintre importantele probleme cu care 
ne confruntăm în zilele noastre. Aceasta reprezintă contaminarea mediului 
înconjurător care afectează sănătatea umană, calitatea aerului și funcția 
naturală a ecosistemelor vii și a mediului de viață al acestora. 

Hans Christian Andersen, cel care ne-a făcut copilăria mai frumoasă a 
spus cândva: „Să trăiești doar, nu este suficient... ai nevoie de lumina 
soarelui, de libertate și de o mică floare.” Cum ar trebui să ne putem bucura 
de toate acestea daca nu protejăm natura? 

Din ce în ce mai mulți oameni sunt cuprinși în rutina lor zilnică, fiind grăbiți și învăluiți de 
griji și uită de această problemă și de efectele sale negative asupra mediului înconjurător. 

Principala cauză a poluării este chiar omul, cea mai mare parte a substanțelor poluante 
provenind din activitățile sale: extinderea construcțiilor, consumarea resurselor, producerea 
rezidurilor menajere, folosirea irațională a îngrășămintelor chimice, activitatea fabricilor etc. 

Poluarea are o mulțime de efecte negative asupra mediului înconjurător. Una din 
principalele probleme o constituie scăderea considerabilă a calității aerului, în special în zonele 
urbane. Lipsa aerului curat poate cauza tumori canceroase, alergii, cât și tulburări ale somnului. 
Specialiștii spun că aerul din Beijing prezintă aceleași riscuri pentru sănătate pe care le are și 
fumatul unui pachet de țigări pe zi. O altă consecință a poluării este încălzirea globală. Aceasta a 
condus la topirea ghețarilor care au mărit volumul apelor. Unele state mai mici vor fi înghițite 
de ape pe parcursul următorilor ani dacă nu vom opri această problemă. 

 

* 

ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ 
IOAN ALIN BRUMARI, clasa a IX-a D 

 

În acest an, atenția oamenilor a fost îndreptată mai  mult spre 
problemele sociale față de cele care țin de mediul înconjurător. În anul 2020 
,preocuparea majoră a omenirii a fost și va fi pandemia de Coronavirus, dar și 
alte probleme care țin de discriminarea rasială, față de anul 2019, când au 
avut loc multe conferințe și proiecte care țin de încălzirea globală. 

Ce este încălzirea globală? Încălzirea globală este fenomenul de 
creștere a temperaturii medii înregistrate ale atmosferei în imediata 
apropiere a solului, precum și a apei oceanelor. Aceasta este o definiție 
simplificată a acestui fenomen complex. 

Ce produce încălzirea globală? Încălzirea globală este produsă de multe aspecte: gazele cu 
efect de seră (dioxidul de carbon, metanul, protoxidul de azot, gaze fluorurate); arderea 
cărbunelui; tăierea pădurilor; îngrășămintele care conțin azot. 

Conform Consiliului European, încălzirea globală va depăși mai mult de două grade Celsius 
până în anul 2060, iar cinci grade până la finalul acestui secol. 

În concluzie, încălzirea globală este un fenomen care ne pune existența în pericol, iar noi 
ar trebui sa tratăm planeta cu grijă, gândindu-ne că este singura noastră casa. 
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HALLOWEEN STORY / 
POVESTE DE HALLOWEEN  

ROMANA FLOROIU, clasa a XI-a B 
 
I was in class with all my colleagues, we were waiting for the English teacher to come so 

we can go trick or treating around the school with her but something strange happened . As we 
were waiting for our teacher the sky turned dark all of a sudden, the lights went off and it 
started pouring like the sky was breaking. Everybody went silent and got closer to the window 
to see what is happening but as they got closer the sky kept getting darker and darker. All of a 
sudden we heard a loud noise from the hallway and we all went to see what happened and to 
our shock nothing was there so we formed groups and went searching for the noise or for 
someone at all because we were all alone on the floor.  

Me and my best friend went to look for the teacher, first we didn’t find her but as we 
were walking on the hall we heard something behind and we turned around it was a ghost that 
looked just like our teacher. We didn't think twice and started running on the opposite 
direction but at the end of the hallway there she was again but this time she was screaming our 
names. We ran into a classroom and hid there and then the lights came back and we saw her. 
She was wearing a very good costume , she was dressed as a vampire.  

Until this day I still do not know how we saw her as a ghost… there is nothing like a 
screamer or a laughter unless it s dark and you are alone.  

Now, let’s return to the current year when because of the pandemic we couldn’t go to 
school in costumes or have parties so this year we stick to last year’s story. 

 

* 
 

Eram în clasă cu colegii mei, o aşteptam pe doamna profesoară de limba engleză să vină 
la oră, pentru a putea merge cu colinda prin şcoală, dar s-a întâmplat ceva foarte ciudat. În timp 
ce o aşteptam, cerul s-a întunecat dintr-o dată, luminile s-au stins şi a început să plouă ca şi cum 
cerul se „rupea”. Toată lumea a făcut linişte şi s-a apropiat de geam să vadă ce se întâmplă, dar 
în timp ce se apropiau, cerul se întuneca tot mai mult. Dintr-o data, am auzit un sunet foarte 
puternic venind din hol şi toţi am mers să vedem ce s-a întâmplat, însă spre mirarea noastră nu 
era nimic acolo, aşa că am format grupuri şi am plecat în căutarea sunetului sau în căutarea 
cuiva. 

Eu şi cu prietena mea cea mai bună am plecat să o căutăm pe doamna profesoară; în timp 
ce mergeam pe hol, am auzit ceva în spatele nostru şi când ne-am întors, am văzut o fantomă 
care arăta exact ca doamna noastră profesoară. Nu ne-am gândit de două ori şi am început să 
alergăm în direcţia opusă, dar la finalul holului din nou am dat peste aceeaşi fantomă, doar că 
de data asta ea ne striga pe nume. Am intrat într-o sală de clasă şi apoi luminile s-au aprins şi 
noi am văzut-o. Ea era costumată ca un vampir. 

Nici până în ziua de azi, nu ştiu cum am văzut-o ca pe o fantomă... nu se compară nimic cu 
un strigăt sau un râset, decât atunci când se întunecă şi eşti singur. 

Acum, să ne întoarcem la anul curent, când, din cauza pandemiei nu ne-am putut duce la 
şcoala costumaţi şi nici nu am putut participa la petreceri tematice, aşa că anul acesta ne 
rezumăm la povestea de anul trecut ... 
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