
 



Școala, templu al Educației 

Continuăm tradiția publicației 

școlare a Colegiului Național ”Doamna 

Stanca”, revista Phoenix, cu un număr nou, 

plasat, aș spune acum, sub semnul practicii, 

al transpunerii unui deziderat în activități, 

exemple, produse.  

Nu ne dorim să redeschidem un subiect 

intens dezbătut astăzi, să continuăm și nici 

să polemizăm asupra notelor și relevanței 

sau lipsei de relevanță pentru educație. 

Subiectul acesta a atras și va atrage în 

continuare polemici. Ne dorim să prezentăm 

în acest număr  activități și opinii ale 

elevilor, ale foștilor elevi, ale părinților și 

cadrelor didactice din perspectiva rolului 

școlii în educația copiilor noștri.  

Ne întrebăm: Educația vrea oare cunoaștere, 

înțelepciune, dreptate, putere sau avere? 

Nu... Idealul educației este libertatea 

omului. Acea libertate ce afirmă omul ca o 

persoană spirituală, întreagă, independentă, 

unică.  Dacă am selecta doar trei scopuri ale 

educației, pe care le cultivăm în cadrul 

Colegiului Național ”Doamna Stanca”, 

acestea ar fi : independența, creativitatea și 

responsabilitatea.  

Cultivăm independența pentru că ea 

înseamnă mobilitate și echilibru psihic, 

respectiv capacitatea omului de a se adapta 

la situații variate în timp real. Să pui 

întebări, sa fii  valorizat pentru ceea ce știi, 

poți și realizezi, acesta înseamnă de fapt să 

fii independent. 

Educația încurajează manifestările diverse 

ale copilului, producțiile sale, deci 

creativitatea.  Educația trebuie să ofere 

posibilitatea devenirii, a revenirii și a 

reconsiderării, pentru că doar astfel omul se 

poate cunoaște în integralitatea 

personalității sale. Omul este mai mult decât 

corp, este mai mult decât experiența unei 

vârste. Astfel, creativitatea devine cea mai 

înaltă treaptă a devenirii umane, putința de a 

transforma negativul în pozitiv, găsindu-i o 

utilitate în devenire astfel:  

”Din bube, mucegaiuri și noroi/ Iscat-am 

frumuseți și prețuri noi” (T. Arghezi). 

Nu în ultimul rând, responsabilitatea ține de 

capacitatea de anticipare și asumare a 

consecintelor propriilor fapte, capacitatea 

de a selecta variantele de acțiune cu cele mai 

bune implicații pe termen lung. Evident, 

acestă capacitate nu poate fi atinsă fără a fi 

construită, ea nu se naște ci se dobândește 

alături de un educator care el însuși este pe 

deplin responsabil.   

În ultimii ani, m-am simțit de foarte 

multe ori nepregătită pentru lumea în care 

trăiesc și am simțit mare nevoie de a 

dobândi tot felul de competențe ca să fac 

față cerințelor. La unele dintre ele poate că e 

de înțeles, din cauza vitezei cu care se 
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schimbă lucrurile în piață. În cazul altora, 

însă, vorbim despre lucruri absolut de bază, 

de care orice om are nevoie ca să se descurce 

decent în viață, indiferent că s-a născut ieri 

sau acum 50 de ani. Și aș enunera doar 

câteva: 

 Conștiință de sine 

Este o abilitate mai nou discutată, care 

înseamnă, foarte simplu spus, să fii 

conștient de cine ești, de personalitatea ta și 

comportamentele și sentimentele tale. 

Înseamnă să poți să te dai în spate și să intri 

în rolul de observator, să fii conștient de 

tine, ca ființă separată și să nu lași valul să 

te ia în momente cheie. Să poți să răspunzi 

la întrebarea – ce simt acum? și să înțelegi 

cauzele reacțiilor tale. Presupune ceva lucru 

cu tine prin diverse metode, precum terapie 

sau meditație. Este opusul mersului ca un 

somnambul prin viață și e extrem de 

importantă, pentru că funcționează ca un 

catalizator pentru multe alte competențe. 

 Cum să meditezi 

Citeam undeva că dacă fiecare copil ar fi 

învățat de mic să mediteze, lumea s-ar 

vindeca de războaie și ură. Și eu cred că 

beneficiile ar fi extraordinare, dacă oamenii 

ar învăța de mici cum să-și potolească 

mintea și să stea în liniște, cum să se 

calmeze și cum să se focuseze pe ce-i 

interesează. Să ai control asupra minții tale 

e ceva extrem de important, mai ales într-o 

lume în care mintea a devenit un stăpân, nu 

un servitor sau un instrument util. Să îți 

controlezi mintea stă la baza deciziilor bune, 

a comportamentelor benefice și a atitudinii 

față de oameni și de viață. 

 Gândire critică 

Înseamnă să poți gândi clar și rațional pentru 

a decide ce să crezi sau să faci. Înseamnă să-

ți poți lua singur deciziile, după ce ai 

analizat, sintetizat și evaluat informația pe 

care o deții. Înseamnă să pui multe întrebări 

și să nu accepți diverse situații doar pentru 

că așa se face. 

Foarte mulți oameni nu-și folosesc propriul 

cap pentru a decide pentru ei înșiși și merg 

automat cu turma, fără a-și pune vreun 

moment întrebarea – dar eu ce cred, de 

fapt? De ce mă iau după alții fără să trec 

prin filtrul meu personal? De ce sunt 

lucrurile așa cum sunt? Cine spune că 

trebuie să fie așa? 

 Vizualizare și manifestare 

Am să închei cu o abilitate care poate să 

sune ciudat pentru unii, însă, vă asigur, este 

esențială pentru a trăi viața pe care v-o 

doriți. Această abilitate pleacă de la 

convingerea că fiecare dintre noi este 

creatorul propriei realități și presupune că 

am ieșit din rolul de victimă, pentru a intra 

într-unul de Creator. 

Așadar, această abilitate presupune să 

înțelegi (și apoi să și practici) crearea vieții 

dorite prin vizualizare, prin emoții și prin 

cuvinte. Orice realitate dorită există într-un 

potențial, însă e nevoie să știm cum putem 

ajunge la ea, practic, cum ne putem acorda 

la acea frecvență. Ia-ți 5 minute în fiecare 

dimineață, pune o melodie care te umple de 

entuziasm, închide ochii și imaginează-ți cât 

mai viu și în detaliu cum arată viața ta 

ideală. Dacă poți, încearcă să atașezi și 

emoție. E un prim pas bun. Iar apoi, trăiește 

restul zilei cu această intensitate.  

 

        Prof. Drăgoiu Corina Viorica 
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Nu contează nota, doar ceea ce învățăm  

 

Când am căutat un  titlu acestui 

articol, gândul meu a fost direct la succesul în 

viață și pe ce anume se bazează el! Fiecare 

țară are sistemul propriu de notare și sunt de 

acord cu faptul că misiunea profesorilor este 

aceea de a evalua cunoștințele elevilor de la 

momentul dat.  Pentru elevii din România 10 

înseamnă că au învățat foarte bine, pentru 

elevii din Germania nota 1 este ceea ce le 

spune că au învățat foarte bine și tot așa. 

Din punctul meu de vedere, un punct 

de vedere al unui părinte cu 3 copiii, 2 dintre 

aceștia elevi, pot spune că mersul la şcoală nu 

înseamnă vânatul unor note, mersul la şcoală 

înseamnă o experienţă de viaţă pentru copiii 

din zilele noastre. Din păcate, sunt puțini 

copii care merg la școală din plăcere. Mare 

parte merg din obligație sau din dorința 

arzătoare de a fi considerați cei mai buni, 

adică a fii elevi de nota 10. 

Vocația de dascăl presupune foarte multe și 

aici dascălii pot să mă susțină. Copiii noștri 

petrec alături de dascăli o parte semnificativă 

a vieții lor, mulți din ei își formează și 

mentori între dascălii lor și tocmai de aceea 

identificarea înclinațiilor copiilor noștri, 

încurajarea valorificării acestor înclinații, 

dascălii o fac într-o manieră profesionistă și 

cu argumente calificate. 

Sursa:www.citatecelebre.ro 

 

 

Intrat în școală, un copil învață de la 

cea mai mică vârstă  normele legate de 

comportamentul într-o instituție. A avea 

curajul să îți exprimi opinia nu trebuie privit 

ca o lipsă de respect . Este intrată în cultura 

noastră idea că, la școală, copiii trebuie să fie 

ascultători, umili. ”Să fii cuminte. Să asculți 

pe doamna.”  

Un copil educat 18 ani întru umilință 

nu se va transforma într-un ”tigru” la 

maturitate. 

Declarativ, ne propunem să creștem lideri și, 

din păcate, creștem oameni fără încredere de 

sine, inconștienți de propriul potențial.  

Neîncrederea în sine este boala națională cu 

cea mai mare incidență în rândul populației. 

Nu vorbește nimeni despre asta. Creștem 

copiii într-o stare de frică zilnică deoarece 

sistemul așa a fost construit, pot 

spune  asta cu mâna pe inima ca și părinte. 

5



Am observat că tot mai mulți  profesori 

reușesc  să își   schimbe metodele de predare, 

metode care în general se aplicau de cel puțin 

100 de ani în același fel.  

Respect pentru asta !  

 

Înseamnă că și ei simt că generațiile 

care le trec prin mâini cum se spune sunt 

ALTFEL, au altfel de nevoi, altfel de valori 

și au accesul la INFORMAȚIE, acces care le 

deschide drumuri spre dezvoltare, spre 

cunoaștere. 

Ne creștem copiii fără să le dăm 

posibilitatea să exprime ce simt față de o idee, 

față de o materie, un profesor sau sistem. Ne 

creștem copiii cu forța, iar ei nu se pot opune 

la asta. Ne creștem copiii fără atenție la 

nevoile lor, la stilul lor de învățare sau 

adaptat vremurilor lor.  

De aceea, chiar și cei mai buni elevi 

nu se regăsesc în aceste rigori. Dar și asta ni 

se pare normal și o vedem ca pe un fel de 

sacrificiu la care trebuie să se supună.  

Realitatea este că nu trebuie. 

Eu împreună cu soțul meu ne creștem 

copii în felul în care aceștia vor deveni adulți 

cu simț de asumare, capabili să ia singuri 

decizii, deschiși să își exprime punctul de 

vedere, oameni constructivi.  

De ce facem asta ? Nu susțin că modul nostru 

de a vedea lucrurile este o rețetă, este doar 

modul nostru de a vedea lumea și îl 

împărtășesc aici cu voi. 

Este foarte simplu .  

 

Viitorul lor nu este același cu viitorul 

nostru, vremurile lor sunt deosebite de 

vremurile noastre, meseriile viitorului nu 

există în prezent, ele vor fi, se vor inventa pe 

parcurs , iar ei trebuie să aibă capacitatea de 

a putea construi, de a putea decide și de a fi 

ON TIME cu tot ce e necesar. 

Business-urile vor oameni cu abilități 

clare, specifice, în timp ce sistemul de 

educație din România investește în cultura lor 

generală. 

Tinerii sunt aliniați perfect cu ceea ce 

își doresc business-urile. Ei vor să studieze 

lucruri practice. Din păcate, nu au ocazia. Să 

mai adăugăm și faptul că teoria studiată este 

de cele mai multe ori aliniată anilor ‘70? 

Suntem țara paradoxului în care 

conform statisticilor profesorii se simt cel 

mai bine pregătiți, dar avem cei mai slab 

pregătiți copii la nivel global (conform 

rezultatelor de la testele PISA).  

Realitatea? Tinerii pleacă să studieze în 

strainătate. Iar în ultimii 5  ani a crescut 

simțitor numărul părinților ce își trimit copiii 

să facă liceul în străinătate. 99,8% dintre 

copiii cu care lucrăm pleacă la studii în 

străinătate. No comment. 
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Știm cu toții ce spunea Confucius 

„Dacă îţi place ceea ce faci, niciodată nu va 

fi o muncă” asta presupune ca talentul este 

poarta tinerilor spre succes.  

 

Toți copiii au talent la ceva.  

Nu există copil care să nu aibă 

preferințe, o înclinatie sau care să nu simtă 

plăcerea de a face ceva anume. Unii la 

muzică, unii la desen, alții la vorbit, alții la a 

scoate esențialul din orice sau în a observa 

lucruri, unii sunt foarte analitici.  

Nu contează în ce domeniu ai talent, 

contează  sa il identifici, contează să-l 

hrănești, să-l antrenezi. 

  

Sursa: arhiva personală 

 

Talentul  nu este uniform.  

Talentul nu poate fi standardizat, 

aliniat egal într-un sistem de cerințe. 

Cred că cel mai mare bine pe care poți 

să-l faci unui copil (ca părinte/ca profesor) 

este să-i hrănești talentul, să nu-l lași să se 

stingă.  

Și aici, tot respectul pentru părinții și pentru 

dascălii  care înțeleg acest lucru și investesc 

constant în talentul copiilor lor.  

  

Viitorul  are nevoie de talente.   

De ce ? Pentru că talentul produce cea mai 

mare plus-valoare.  

 

Blendea Aurora  

Sales Manager  
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Alegerea unui părinte 

 

În gândurile sfârșitului de toamnă 

se strecoară nostalgia amintirilor drăgălașe 

atârnate de frunze colorate. Țesute în 

pânzele de păianjen omniprezente sunt 

puzzle-uri ale faptelor trecute, ale 

hotărârilor prezente, ale aspirațiilor viitoare. 

Irizări de soare călduț animă imaginea 

copiilor, care trec prin viață, străbat drumuri 

bătătorite sau poteci neumblate, pentru a-și 

găsi împlinirea. 

Privesc înapoi și le admir 

devenirea, gândind că am ales ceea ce 

trebuia pentru spiritele lor libere, puțin 

răsfățate, dar perseverente. Derulând firul 

timpului, ajung la zilele premergătoare 

începerii școlii. Trebuia făcută o alegere, 

trebuia să fie găsită atmosfera aceea blândă, 

dar fermă totodată, care să stimuleze 

progresul. 

Trecerea de la jocurile educative 

ale grădiniței, pline de fâțâiala și 

neastâmpărul vârstei, la calmul și liniștea de 

a sta în bancă și a asculta glasul 

învățătorului nu avea să fie ușoară. 

Dar a fost... Am găsit la Colegiul 

Național „ Doamna Stanca” înțelegerea de 

care aveam nevoie, canale de comunicare și 

colaborare deschise permanent, o 

completare firească a ceea ce trebuie să fie 

„educația de la școală” cu „educația de  

 Sursa: www.cuvintecelebre.ro 

 

acasă”.  

Am doi copii: Andrei și Sara. Sunt cei mai 

frumoși copii din lume, așa cum fiecare 

copil este cel mai frumos copil din lume 

pentru părinții lui. Andrei este astăzi 

student, la o universitate de prestigiu, Sara 

este încă în gimnaziu. Zi de zi îi văd 

crescând și înflorind, luptând, bucurându-

se, atingându-și adevăratul potențial. Nu am 

greșit. Copiilor mei li s-au deschis noi uși pe 

drumul cunoașterii, au fost atent îndrumați 

în funcție de abilitățile și înclinațiile lor 

astfel încât să realizeze ceea ce visează 

pentru viața și viitorul lor. Și pentru asta:  

Mulțumim „Doamna Stanca”! 

     

    

  Ramba Cecilia Cristina 
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Come back..... 

Drumul de la un elev conștiincios la 

un manager de top 

 

 

 

Când eram la liceu, profesorii ne 

spuneau că viața de student este 

extraordinară, foarte  importantă în devenirea 

personală, o perioadă în care legăturile 

umane sunt mai intense. Poate este adevărat. 

Viața de student îți deschide alte perspective, 

și lucrul acesta este normal, deja ești major, 

începi să gândești lucrurile pentru un termen 

mediu și lung. Însă, viața de liceu are 

farmecul său și cred eu că fiecare etapă 

școlară este importantă. Dacă pornești rău din 

școala primară lucrul acesta se observă la 

gimnaziu, și încerci o corectare, dacă începi 

greșit la gimnaziu sau liceu la facultate vei 

avea diferite probleme. Când spun  aici rău 

sau greșit, nu mă refer doar la studiu cât și la 

personalitatea fiecăruia. Cred că în viața și în 

formarea fiecăruia dintre noi, liceul are un rol 

aparte. La facultate ajungi deja format în 

mare parte ca personalitate, cu idei, caracter, 

stil de viață,  în cadrul facultății nu faci 

altceva decât să participi la o cosmetizare.  

Încerci să te adaptezi unui alt mediu, ai o altă 

răspundere, începi să gândești în profunzime. 

Însă nu poți să ai această cunoaștere în 

profunzime dacă în timpul liceului nu ai 

început să cauți, să cercetezi, să fii curios. 

Cam așa mi s-a întâmplat mie. Și îmi place să 

vorbesc despre cum am trăit eu viața înainte 

de a vorbi de lucruri ideale, de matrice. 

Trebuie să mărturisesc că am avut o viață a 

studenției foarte frumoasă, însă total diferită 

de cea a profesorilor care îmi spuneau că 

studenția este extraordinară. Timpul este într-

o totală schimbare. Câteodată mult mai rapid 

decât putem noi să îl percepem. Când am 

ajuns eu la facultate puțini studenți mai 

stăteau în cămin, nu mai existau serile acelea 

studențești, și alte lucruri pe care profesorii 

mei din liceu ni le prezentau. După 2007, an 

în care am absolvit eu Colegiul Național 

Doamna Stanca, viața fiecăria dintre noi, atât 

în plan personal cât și comunitar a avut 

lumini și umbre. România a intrat în Uniunea 

Europeană, au început să circule mai bine 

ideile, tehnologia, România a început o 

modernizare accelerată, iar lucrul acesta s-a 

putut observa mult mai bine.  

Așadar, dacă stau și privesc în urmă, 

pot spune că generația mea a fost una de 

tranzit. Am putut să trăim și în mediul să 

spunem așa tradițional dar am fost cei care 

am intrat primii în partea de modernizare. 

Cine mai știe, dintre cei tineri de astăzi, de 

internet café-urile, unde mergeai să te joci 

ceva sau să corespondezi cu cineva prin 

diferite aplicații - nu prea multe pe atunci. De 

primele telefoane cu butoane pe care le 

foloseam, și nu aveau toți elevii telefon!, unii 
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nu își permiteau, de rugămintea prietenilor să 

le încarc cartela cu 1 dolar sau 2, de primul 

cont de yahoo, de petrecerile în care ascultai 

muzica cu ajutorul Winamp-ului, de 

multitudinea de CD-uri cu muzică – mp 3, și 

alte și alte lucruri care acum au dispărut. 

Tehnologizarea a fost foarte rapidă și această 

tehnologizare, căreia de multe ori îi suntem 

tributari, ne-a schimbat și pe noi, în acțiunile 

noastre, în relațiile noastre cu noi, cu părinții 

noștri și cu prietenii noștri. Doar dacă mă 

gândesc că atunci când doream să ne întâlnim 

cu cineva ne dădeam un loc de întâlnire și o 

ora precisă iar acum suntem pe telefon în 

orice moment, afli pe unde e, știi dacă 

întârzie, dacă mai poate veni etc. 

Din aceste considerente, pot să spun 

acum că viața de liceu a fost unul dintre cele 

mai frumoase momente pe care le-am trăit. 

La facultate aveam deja grupul de prieteni pe 

care îi cunoșteam de 4 sau 5 ani de la liceu. 

Formarea mea ca om a început la liceu. Dacă 

stau acum și fac o scurtă meditație personală 

consider că liceul a fost locul în care am 

început să mă cunosc mai bine pe mine, să 

știu care îmi sunt abilitățile, la ce pot să 

performez, ce îmi place să fac, ceea ce îmi 

doresc să urmez. 

Nu știu astăzi foarte multe despre 

Colegiul Național Doamna Stanca, păstrez 

puține legături, dar stabile, și, fiind sibian (în 

anii liceului am stat în chirie în Făgăraș), 

știrile despre liceu, cunoașterea activității 

sale îmi e mai puțin cunoscută. Mai rar, când 

ajung în oraș sau când ne întâlnim cu prietenii 

din liceu și apoi din facultate ne întrebăm: Ce 

mai știi de Făgăraș? Ce mai e pe la liceu? Ce 

mai face N? Ai auzit că N s-a căsătorit, sau 

chiar nu mai e printre noi? 

În materie de educație, pot spune că 

ceea ce am deprins în liceu mi-a folosit foarte 

mult la facultate, pentru că am continuat 

pregătirea mea în același domeniu. Nu am 

fost un tocilar, dar am avut o dedicare pentru 

unele materii, o anumită aplecare spre 

cercetare, am învățat la multe materii din 

plăcere. Pentru aceasta eram activ la orele 

care îmi plăceau și erau destul de multe și 

învățam totul din clasă. Rețineam foarte ușor, 

aveam o memorie bună și învățam din clasă. 

Acasă, o simplă repetiție. Mergeam, să spun 

așa, pe notițe. La orele care îmi displăceau 

încercam să mă concentrez și apoi să învăț 

acasă. Din fericire, în acest proces al 

educației, eu și generația mea am avut  

privilegiul să avem o pleiadă de profesori 

buni. Unii mai de modă veche să spun așa și 

mulți proaspăt licențiați. Când ne predau 

nouă, ei, în paralel, urmau cursurile de master 

sau doctorat, cu alte cuvinte se desăvârșeau și 

dânșii. 

 Însă, un procent covârșitor dintre profesori, 

au înțeles ce era important de predat și ce 

trebuia accentuat. Cunoaștem cu toții, cum se 

face școală în România. Nu mi se pare, de 

exemplu, normal să tocești liste întregi de 

nume și ani la istorie, pe care îi uiți foarte 

repede, în loc să înveți și să cunoști 

personalitățile istorice, evenimentele 

importante, conjuctura s.a. În acest sens, pot 

spune că o mare parte dintre profesori erau 

updatați la noul proces de învățare. Alții 

credeau că liceanul trebuie să știe la fel de 

multe ca un student și aveau această plăcere 

de a-și arăta toate cunoștințele deprinse. 

Lucrul acesta din păcate se poate observa și 

astăzi în mediul universitar, unde de multe ori 

profesorul își actualizează CV-ul în fața 

studenților, un fel de auto-Laudatio.  

În concluzie, îndemnat cu bucurie, în 

amintirea frumoaselor clipe din anii liceului, 

să scriu câteva rânduri pentru revista școlii, 
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ca un absolvent al Colegiului și un membru 

în colectivul redacțional din acea vreme al 

revistei, nu pot decât să îndemn elevii pentru 

a trăi la intensitate maximă viața din liceu! 

Prieteniile din liceu sunt cele mai sincere, nu 

au niciun gând ascuns, niciun gând de profit 

sau interes.  

Sper să am timp să vizitez cât de 

curând Colegiul Național Doamna Stanca și 

să mă întâlnesc cu cei care mi-au fost 

profesori. Cred că au rămas la fel. 

Nădăjduiesc asta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu emoție, 

Dr. Alexandru Constantin Chituță 

Manager interimar 

Muzeul Național Brukenthal Sibiu 
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„Gând, sentiment, faptă, viață... Construind(u-te)” 

 

”Din punctul meu de vedere, cred că este 

cel mai frumos moment pe care îl pot lega 

de liceu acum la aniversarea celor zece ani 

de la absolvire. Faptul că pot să las 

consemnat în această revistă, printr-un 

articol ce rezumă o parte esențială a 

formării mele, o încurajare pentru elevi și 

totodată o altfel de exprimare a respectului 

față de cadrele didactice ce au contribuit la 

această formare este foarte greu de descris 

în cuvinte.”  (Paul-Victor Langa) 

 

Timid, emoționat, cu o oarecare 

incertitudine privind modul în care se vor 

desfășura orele de curs de la liceu, dar sigur 

pe mine în ceea ce privește comportamentul 

pe care trebuie să îl am și atitudinea față de 

învățare, mă prezentam într-o toamnă destul 

de mohorâtă a anului 2008 în curtea 

Colegiului Național „Doamna Stanca” din 

Făgăraș proaspăt boboc al profilului 

Matematică-Informatică, intensiv Limba 

Engleză.  

Chiar dacă anul acesta s-au împlinit 

doar zece ani de la absolvire, în rândurile pe 

care le scriu acum mă cuprinde un șir de 

emoții gândindu-mă mai în urmă la o dorință 

din gimnaziu, când modelul meu în viață era 

domnul Matei Sofonea, profesor de Educație 

Plastică și coordonator al secției de Arte 

Plastice din care făceam parte, urmându-mi 

o pasiune a mea din copilărie, desenul și  

 

Sursa:arhiva personală 

pictura, concretizată ulterior la un nivel 

foarte înalt.  

„De ce mi l-am ales pe dânsul ca 

model?” De aici emoțiile și justificarea 

acestora... Pentru că voiam și eu să îi ating 

nivelul de performanță („Să fiu și eu talentat 

ca dânsul”). Și nu doar atât. Să pot împărtăși 

și altor persoane tainele și cunoștințele mele 

(„și să îi învăț și eu pe alți elevi cum ne 

învață dânsul”). Aceste fapte vă sunt relatate 

la momentul actual de către asistentul 

universitar al Universității „Lucian Blaga” 

din Sibiu, specializarea Conservare și 

Restaurare din domeniul Artelor Vizuale, 

unul dintre „doctorii” patrimoniului material 

din România și unul dintre profesorii care la 

rândul lor formează specialiști în acest 

domeniu.  

Pe scurt, am intrat în facultate acum 

zece ani ca student și, cu excepția unei 

perioade scurte de timp în care am predat 

elevilor din clasele pregătitoare și cursul 

superior al liceului din Făgăraș, în momentul 
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de față mă regăsesc tot în facultate, în 

aceleași săli unde eram eu student, în 

postura de cadru didactic. 

Pot să spun că să primești este foarte 

frumos, dar să oferi este excepțional. De 

aceea, poate gândul de atunci, poate anumite 

circumstanțe, poate ceea ce îți este menit să 

faci pe această lume, m-au dus la cea mai 

frumoasă meserie, meseria tuturor 

meseriilor, profesorul, pe care o onorez cu 

tot respectul cuvenit. Să crești un om la fel 

cum și tu ai fost crescut, și nu doar unul, 

zeci, apoi sute, este o mare onoare. Îmi vin 

acum în minte cuvintele unui domn profesor 

de la noi de la universitate care spunea că 

profesorii în vârstă merg aplecați nu de 

bătrânețe, ci de promoțiile pe care le au în 

spate și pe care le-au format. 

În ceea ce privește specializarea 

noastră, de ce am spus că suntem „doctori”? 

După artistul creator, noi, restauratorii, 

suntem singurii care au drepturi depline de a 

interveni pe o operă de artă, fie ea de 

dimensiune mai mică sau monumentală, 

pentru a o trata în cazul în care aceasta trece 

printr-o serie de degradări, pentru a putea fi 

expusă public, valorificată și admirată în 

continuare. Deși este o specializare puțin 

cunoscută publicului larg, întreaga activitate 

de „întreținere” a patrimoniului material stă 

în mâna celor două rezultante ale acesteia, 

conservatorii și restauratorii bunurilor 

culturale. 

Chiar dacă profilul real urmat a fost 

considerat de mulți o constrângere a laturii 

umaniste și artistice pe care o aveam, cei 

patru ani de liceu nu numai că mi-au oferit o 

bază solidă a culturii generale dar, pe lângă 

cunoștințele artistice dobândite anterior, au 

fost consolidate cunoștințe științifice care 

după momentul admiterii în facultate, când 

ni s-a explicat că restaurarea este punctul de 

graniță dintre artă și știință, și-au găsit 

momentul oportun de a fi valorificate. 

Astfel, disciplinele studiate în liceu mi-au 

oferit pe lângă o anumită rigoare în activități 

și un fond cultural-științific ce a fost 

important în elaborarea și realizarea unor 

obiective. Nu pot să nu îmi amintesc și 

faptul că latura artistică nu a fost oprimată, 

ci chiar încurajată de către cadrele didactice 

sub diverse forme, „realul” fiind îmbinat cu 

„umanul”. După ani am înțeles și de ce. 

Universul este tainic constituit după anumite 

legi fizice înțelese mai mult sau mai puțin de 

rațiunea umană dar îndreptat către un suflet 

ale cărui limite sunt nemărginite și îl poate 

parcurge doar prin meditație și sentimente. 

Deosebită considerație doamnelor 

profesoare și domnilor profesori care prin 

râvna și atenția acordată în timpul celor 

patru ani de liceu au contribuit la ceea ce 

sunt astăzi iar tinerilor liceeni, gânduri bune 

și urări de încredere în propria persoană și în 

idealurile pe care și le doresc. Dacă cei de 

până acum au reușit și cei de acum vor reuși, 

depinde doar de încrederea pe care ne-o 

acordăm. Drumurile lungi sunt făcute dintr-o 

mulțime de pași mici, dar totuși parcurși. 

Dr. Paul-Victor Langa 
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Învăț prin joc! 

 

 

             Din dragoste pentru munca mea și 

pentru elevii mei am propus această activitate 

de învățare care să pună accentul pe crearea 

unor situații interactive și productive, bazate pe 

interesul specific vârstei pentru a descoperi 

lumea din jur, pentru joc, pentru a acționa pe 

cont propriu. Obținerea unor rezultate bune și 

foarte bune în munca cu elevii se poate realiza 

prin „scenarii” didactice cât mai diverse, care să 

stimuleze motivația intrinsecă pentru învățare.  

           Proiectul „Învăț prin joc” a fost realizat 

de elevii de la secția germană din clasa a V-a C 

și a fost o provocare pentru elevi. A presupus 

munca în colaborare dar si individuală şi a 

solicitat efort de adaptare la normele de grup, 

toleranţă faţă de opiniile, colegilor, dezvoltând 

capacităţile autoevaluative. Elevii au fost 

implicaṭi în planificarea activităṭilor, evaluarea 

rezultatelor, lucrul la proiect, cooperarea. Au 

lucrat pe grupe și au realizat planșe decorative 

conținând o serie de proprietăți și exemple de 

puteri cu exponent natural ale unui număr 

natural. 

          Activitatea a constat în prezentarea unor 

proiecte în cadrul lecției de recapitulare puteri 

cu exponent natural ale unui număr natural de la 

disciplina matematică. 

          Elevii  s-au implicat cu entuziasm, au 

realizat planșe specifice toamnei, au colorat, au 

utilizat regulile de calcul cu puteri și exemple 

cu acestea prin desen și prin crearea unor 

obiecte decorate cu diverse aplicații al puterilor: 

un ceas, un tablou, un bec, o mașină, pomul 

puterilor etc. 

       

 

  Încorporat în activitatea didactică, elementul 

de joc imprimă acesteia un caracter mai viu și 

mai atrăgător, aduce varietate și o stare de bună 

dispoziție functională, de veselie și de bucurie, 

de divertisment și de destindere, ceea ce previne 

apariția monotoniei și a plictiselii, a oboselii. 

Restabilind un echilibru în activitatea școlarilor, 

jocul fortifică energiile intelectuale și fizice ale 

acestora, generând o motivatie secundară, dar 

stimulatorie, constituind o prezență 

indispensabilă in ritmul accentuat al muncii 

școlare. 
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            Jocul didactic este un tip specific de 

activitate prin care profesorul consolidează, 

precizează și chiar verifică cunoștințele elevilor, 

le îmbogățește sfera de cunoștințe, pune in 

valoare și antrenează capacitățile creatoare ale 

acestora. 

 

          Așadar, atunci când jocul este utilizat în 

procesul de învățământ, el dobândește funcții 

psihopedagogice semnificative, asigurând 

participarea activă a elevului la lecții, sporind 

interesul de cunoaștere față de conținutul 

lecțiilor. 

  

                                                                          

prof. Sin Gieanina Camelia 
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“ Şi totuşi … ne place matematica!” 

  

1. Doi pini, unul cu inaltimea de 20 m, iar 

celalalt cu inaltimea de 13 m, se afla unul fata de 

celalalt la o distanta de 24 m.  

a)  Demonstrati ca distanta AB dintre varfurile 

celor doi pini este de 25 m. 

b) Un observator aflat la nivelul solului, in 

punctul C, se gaseste la 25 m fata de varful B al 

pinului mai inalt. Calculati distanta de la 

observator pana la baza acestui pin. Poate fi 

determinata distanta dintre obsevator si baza 

celuilalt pin? 

                            

 

Soluţie : a) ∆ AMB, m(M)=900, AM=24m, 

BM=7m, aplicam Teorema lui Pitagora si 

obtinem BA=25m.  

b) ∆CBB’, m(B’)=900, aplicand Pitagora 

CB’=15m (3 p), iar distanta de la observator la 

celalalt pin va fi de 9m.  

2. Ȋntr-o fermă sunt găini şi iepuri: 159 

capete şi 452 picioare. Câţi iepuri sunt la fermă? 

Soluţie: x = numărul de găini şi y numărul 

de iepuri , 

             x + y = 159   

            2 x + 4 y = 452  

Din prima ecuaţie x = 159 – y  , înlocuim 

în a doua ecuaţie şi obţinem y = 67, iar x = 92  

 

REBUS  

 

 

 

După rezolvare, veți găsi pe verticala A-B 

denumirea unui corp geometric în spațiu. 

 

Orizontal : 

1. Figură geometrică cu patru laturi. 

2. Unitate de măsură pentru unghi. 

3. Conține o infinitate de numere. 

4. Operație aritmetică. 

5. Parte a unei teoreme. 

6. Paralelogram cu unghi drept. 

7. Linie importantă în triunghi. 

8. Altă linie importanta în triunghi. 

9. Triunghi cu două laturi congruente. 

10. Împarte un unghi în doua părți egale. 

11. Valoare absolută. 

12. Numere pozitive si negative. 

 

 

 

Prof. Dorin Lupu 

 

 

 

 A  

   

 1        

 2      

3         

4           

5           

6             

 7          

 8         

9         

 10            

 11       

12         

   

B 
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     ,,Poate că povestea este partea cea mai 

frumoasă a vieții omenești ...cu povești ne 

leagănă lumea cu povești ne adoarme” 

mărturisea marele poet Mihai Eminescu. 

      Cum ar arăta copilăria fără povești?  De 

mii de ori mai săracă ! Ori de câte ori 

îndemnăm copiii să citească avem 

privilegiul de a-i ajuta să deschidă o ușă 

spre tărâmul basmelor, al imaginației, al 

acelui misterios  şi  fascinant ,,A fost odată 

ca niciodată``. 

     În cadrul proiectului ,,In lumea 

poveștilor”  elevii clasei a VI-a D au 

acceptat provocarea de a interpreta anumite 

personaje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prin intermediul activităților artistice s-a 

dorit valorificarea și stimularea 

potențialului creativ al copiilor, precum și 

familiarizarea acestora cu cât mai multe 

personaje desprinse din diferite povești, 

povestiri sau basme. 

Prof. Iaru Irina

17



O călătorie în lumea textului 

 

             

Mai citesc adolescenţii? S-ar părea că 

nu, având în vedere statisticile îngrijorătoare 

care arată că foarte mulţi dintre aceştia au 

probleme de înţelegere a unui text. Bagajul de 

lectură al adolescentului de azi se reduce la 

paginile site-urilor vizitate pe internet şi la 

două-trei lecturi „obligatorii” pentru 

bacalaureat. Atunci când citesc, forțaţi fiind 

de sistemul educaţional, o fac cu greutate, 

superficial, fără plăcere, în cantităţi cât mai 

mici, cât mai repede posibil, apelând la 

„scurtături” precum rezumatele. Profesorii 

(uneori şi părinţii) compară frecvent perioada 

în care erau ei adolescenţi pasionaţi de citit 

cu lipsa de interes a generaţiilor actuale 

pentru lectură. Se omite însă faptul că cititul 

nu mai este singura modalitate de a petrece 

timpul, că evadarea din cotidian este mult 

mai tentantă prin intermediul spaţiului 

virtual. Nu mai este timp pentru citit şi, mai 

ales, nu mai există interes pentru această 

activitate. Este de înţeles această tendinţă în 

ce priveşte scopul informativ al lecturii: 

astăzi informaţia virtuală e transmisă într-un 

mod complex, mult mai atractiv şi mai 

cuprinzător decât ne puteam imagina noi, 

adolescenţii de odinioară. Realitatea este 

sumbră: în lumea contemporană se citeşte din 

ce în ce mai puţin şi din ce în ce mai 

superficial. Cauzele sunt uşor de identificat şi 

ţin de progresul inevitabil al tehnologiei 

informaţionale care, evident, îi seduce în 

primul rând pe tineri. Este clar că „navigarea” 

pe internet a luat locul cărţii, că imaginea are 

întâietate asupra textului scris.    

 

 

 

Secolul vitezei s-a transformat într-o 

cultură a vitezei, în care primează informaţia  

concisă, ideea. O lume unde semnele 

de punctuaţie şi feţele galbene (smileyes) 

transmit stări de spirit şi sentimente, unde 

chiar structura cuvintelor e trunchiată, 

devenind un fel de cod al conversaţiilor 

virtuale. Elevul de astăzi consideră că îşi face 

datoria când citeşte rezumatul cărţii sau 

vizionează filmul (variante atât de uşor 

accesibile în spaţiul care-i e familiar). 

 

            O permanentă preocupare a 

profesorului de literatură ar trebui să fie 

motivarea elevilor săi pentru a citi. E drept, 

pare o sarcină dificilă, dacă nu imposibilă, 

din moment ce, mai ales la liceu, majoritatea 

elevilor nu au obişnuinţa lecturii şi mai ales 

sunt convinşi că a citi nu e “cool”, nu se 

încadrează în sfera preocupărilor generaţiei 

lor.  

          Care e secretul atractivităţii unei cărți, 

al motivației pentru citit? Ce anume poate 
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“împrumuta” şcoala din activităţile care îi 

interesează pe elevi ? Accentul trebuie pus pe 

motivaţia intrinsecă, pe valorificarea 

curiozităţii, a dorinţei fireşti de reuşită.  

            Conceptul modern de centrare a 

activităţilor didactice asupra elevului poate fi 

aplicat prin alegerea unor metode care să 

stârnească dorinţa de participare la oră, 

entuziasmul şi satisfacţia descoperirii unor 

lucruri interesante. Selectarea unor astfel de 

metode trebuie să ţină cont de o realitate 

psihologică: indiferent de vârstă, nimic nu 

provoacă mai puternic implicarea, 

spontaneitatea, plăcerea şi spiritul de 

competiţie decât jocul.  

Astfel, una din activitățile desfășurate 

la clasa a X-a, la unitatea de învățare 

„Basmul”, a constat în realizarea și 

prezentarea unor proiecte care au avut la bază 

creativitatea. Proiectul s-a numit „O 

călătorie în lumea basmului”, și a propus un 

scenariu didactic captivant, interesant, care să 

motiveze elevii în procesul perceptiv, astfel 

încât tânărul cititor să fie stimulat să 

interogheze textul, să-l analizeze în mod 

original, să formuleze judecăţi de valoare 

proprii.   

         Elevii au avut de realizat reviste, hărți, 

pagini de jurnal, scrisori, toate bazate pe 

lectura basmelor culte românești ”Povestea 

lui Harap-Alb” și „Făt-Frumos din 

lacrimă”. Prezentarea proiectelor a solicitat 

atenția tuturor iar implicarea entuziastă a 

elevilor este o dovadă că astfel de metode, 

deși mari consumatoare de timp și energie, 

sunt benefice în demersul de a-i încuraja să 

citească.  

prof. Frîncu Roxana 
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Balonul Peticel- poveste terapeutică 

 

A fost odată ca niciodată 

într-o țară îndepărtată, un Orășel  al 

baloanelor cu aer cald.  

În fiecare an de 1 Iunie  era 

ales câte un balon cu aer cald care 

trebuia să  ducă jucăriile în orașul 

vecin, pentru ziua copiilor. 

 Primarul Orașului baloanelor cu aer 

cald se plimba țanțoș printre baloanele aliniate pe 

iarbă și inspecta aspectul și potențialul acestora. După 

primul tur de inspecție, s-a oprit în dreptul unui balon 

frumos colorat și bine întreținut, spunând: 

Te aleg pe tine pentru transportul jucăriilor, pentru că 

ești curat, puternic și frumos colorat. Balonule 

Curcubeu, sigur copiii te vor plăcea și se vor bucura 

că te-am ales pe tine! 

Balonul Curcubeu s-a bucurat și s-a umflat mândru că 

fusese ales. În dreapta lui, era un balon mai mic, 

peticit și care aștepta plictisit și cu ochii în pământ să 

se termine alegerea făcută de Primar.  

Balonul Curcubeu  a făcut un pas în față și a spus 

Primarului: 

 Domnule Primar, sunt mândru și bucuros că m-ați 

ales pe  mine, dar aș fi și mai bucuros dacă ar merge 

cu mine și Balonul Peticel, pentru că sunt multe 

jucării și nu le pot duce pe toate. 

Primarul s-a întors mirat, s-a uitat atent la Balonul 

Peticel  și l-a întrebat: 

-    Hm, crezi că vei face față acestei misiuni 

importante? 

Balonul Peticel a ridicat timid ochii și cu o voce joasă 

a spus:  

Sunt eu mic și peticit, dar jucăriile le pot duce cu drag 

copiilor de ziua lor! 

Auzind răspunsul Balonului Peticel, Primarul s-a 

întors către Balonul Curcubeu și l-a întrebat: 

Chiar crezi că-ți va fi de ajutor? Este mic, peticit și 

cam ponosit. Va pierde jucăriile, iar copiii vor fi triști. 

Umflându-se în fața Primarului, Balonul Curcubeu 

răspunde: 

Este cel mai bun prieten al meu. Este un balon de 

încredere, este mic, dar puternic, este peticit, dar are 

un suflet mare. Întotdeauna mi-a fost de ajutor și de 

aceea vă rog să-i permiteți să mă ajute cu transportul 

jucăriilor! 

Nemaiavând altă cale, Primarul acceptă propunerea 

Balonului Curcubeu. Se întoarce către Balonul 

Peticel și zice: 

Îți dau voie să-l ajuți să transporte jucăriile, dar dacă 

pierzi o jucărie, o să-ți scot petecul și nu vei mai zbura 

niciodată! 

Balonul Peticel face un pas în fața Primarului și-i 

spune: 

Sunt mândru și bucuros că am un prieten așa de bun, 

precum Balonul Curcubeu, și vă promit domnule 

Primar că nu o să vă dezamăgesc în această misiune! 

Odată încătcate jucăriile, cele două baloane cu aer 

cald s-au înălțat și au început călătoria spre orășelul 

vecin, unde au ajuns la răsăritul Soarelui. 

Copiii așteptau cu nerăbdare să primească jucăriile, 

iar la vederea celor două baloane cu aer au sărit în sus 

de bucurie. Fiecare copil și-a primit jucăria dorită, iar 

la plecare le-au îmbrățișat pe cele două baloane 

zicând: 

Vă așteptăm și anul viitor! Mulțumim pentru darurile 

aduse! 

Bucuroase și mândre de reușita misiunii, baloanele s-

au întors acasă, unde au fost felicitate de Primar 

pentru că au dus la îndeplinire sarcina: 

Vă felicit pentru munca depusă! Mai ales pe tine, 

Balonule Peticel! Și te rog să mă ierți pentru că 

 nu am crezut în tine! Începând de anul viitor, voi 

propune ca transportul jucăriilor să se facă în echipă! 

Vă puteți odihni! 

Baloanele s-au îndreptat spre poiană și s-au așezat pe 

iarbă pentru odihnă. 

Ș-am încălecat pe-o șa, și v-am spus poveste-așa! 

                                                    Prof. Tincu Felicia 
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     Mândră că sunt român 

 

Am primit o temă la istorie și sunt 

puțin în dilemă... Cum aș putea răspunde? Nu 

m-am gândit niciodată la asta și totuși am 

auzit multe despre acest subiect.  

Suntem în anul 2022, secolul al XXI-

lea. An și secol în care putem spune cu 

certitudine că țara, originile și cultura nostră 

nu sunt apreciate la adevărata lor valoare. Din 

contră, în momentele actuale putem spune că 

suntem nedreptățiți de alte țări, popoare și 

culturi, că suntem priviți ca fiind undeva la 

”marginea” Europei. Făcând abstracție de 

discriminările și continua percepție negativă 

cu care este văzută România, mi-ar plăcea să 

aflu răspunsul la o întrebare.  Dacă am 

interoga pe această temă niște copii din 

generația tânără: ,,Voi sunteți mândri că 

sunteți români?”  Nu știu de ce, dar intiuiția 

imi spune că majoritea răspunsurilor vor fi 

negative datorită stereotipurilor care se 

păstrează referitor la  țara noastră.  

Și eu fac parte din generația tânără, 

însă am o altă părere. Sunt mândră că sunt 

româncă! De Ce? România este țara 

părinților mei! M-am născut aici, trăim aici, 

mă formez ca om și viitor adult aici, datorez 

totul acestei țări! Nu sunt motive suficiente? 

Să continui atunci.. România a  găzduit în 

interiorul hotarelor sale zeci de genii și 

personalități care au ajutat la evoluția 

omenirii. De ce susțin această afirmație? 

Ei bine, știați că un român este printre primii 

inventatori care au reușit să creeze o mașină 

de zbor? Da, mașina de zbor care astăzi 

poartă numele de avion.  

Traian Vuia, născut pe data de 17 august 

1872 în Timișul de astăzi, a reușit să 

construiască în decursul a 4 ani o mașină 

zburatoare care cântarea aproximativ 250 kg. 

Aceasta a decolat pentru prima dată în 1906, 

fiind accelerată la o distanță de 50 de metri și 

s-a ridicat în aer la o înălțime de aproape un 

metru pe o traiectorie de 12 metri. 

De asemenea titlul de cel mai mare sculptor 

modern al lumii îi aparține unui român.  

Constantin Brâncuși, născut în 1876 într-un 

sat din județul Gorj, este considerat cel mai 

mare sculptor al tuturor timpurilor. 

Majoritatea operelor sale, celebre în intreaga 

lume, se află la Paris, în Franța, el fiind 

asimilat culturii franceze cu mândrie, însă 

putem admira și în România câteva dintre 

creațiile sale, și anume ,,Poarta sărutului” , 

,,Masa Tăcerii” , ,,Coloana infinitului”. 

Și în domeniul medical putem spune că avem 

câteva minuni,  două dintre ele fiind Nicolae 

Paulescu, prima persoană de pe glob care a 
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descoperit insulina și Ioan Cantacuzino, cel 

care a descoperit vaccinul anti-holeric. 

Hmm… cine nu a scris vreodată cu stiloul? 

Da, și acesta a fost inventat tot în România de 

către un inventator numit Petrache Poenaru. 

Iar în domeniul sporturilor excelăm încă de 

când țara noastră era numită Republică 

socialistă. Zeci de sportivi precum Ivan 

Patzachin, Nadia Comaneci, Simona Halep, 

Cristina Neagu, Gheorghe Hagi și David 

Popovici au adus numele României în cele 

mai respectabile și onorabile clasamente ale 

lumii. 

Acestea sunt puține dintre multele 

minuni pe care le-a crescut țara noastră.  Pe 

fiecare latură, studiu și specializare românii 

și-au făcut simțită prezența, și-au pus 

amprenta sau au revoluționat acel domeniu. 

  

Și aș mai avea doar o întrebare: ”Noi, 

generația tânără, ce alte minuni vom 

făptui?” Nimic nu ne poate sta în cale, totul 

ne este posibil! 

 

Acum, spune-mi, te-am făcut mândru că 

ești român?  

 

 

  Maria Merticaru, clasa a VIII-a A 

 

  

22



Deutsch sprechen und Tee trinken…….. 

 

Cine nu iubește o poveste relaxantă la 

o cană de ceai aromat? Și ce-ar fi dacă am 

putea învăța germana într-o astfel de 

atmosferă? 

Inspirat dintr-un proiect similar al 

Institutului Goethe, proiectul "Deutsch 

sprechen und Tee trinken" își propune să 

creeze contexte de comunicare într-un mediu 

informal, care să-i ajute pe elevi să-și 

exerseze competențele de comunicare în 

limba germană.  

 

O dată pe lună, după-amiaza, ne 

întâlnim la o cană de ceai și povestim DOAR 

în limba germană. Prezența voluntarei din 

Germania îi ajută pe copii să se mobilizeze și 

să-și activeze vocabularul în limba germană.  

 

Proiectul a început cu clasele a III-a și 

a IV-a, dar intenționăm să ne extindem, 

întrucât reacțiile din partea copiilor și 

părinților sunt pozitive. 

 

 

Sursa: www.cuvintecelebre.ro 

 

Ne dorim cât mai mult ceai și cât mai mult 

în limba germană!  
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Comisia învățătoarelor, secția germană 
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Sărbătoarea recoltei astăzi…  

 

Imi amintesc și acum de prima 

excursie cu elevii în Poiana Brașov. Mi-o 

amintesc, de fapt, pe doamna Ghinescu și 

exclamațiile dânsei pline de entuziasm: 

"Priviți, copii, culorile toamnei!"  

Într-atât ne-a repetat îndemnul, încât colegii 

mei de clasa a IV-a își dădeau ochii peste 

cap. Trebuie să recunosc că nici eu nu mă 

dădeam în vânt după această exprimare 

poetică. Au trecut 20 de ani de atunci și mă 

surprind tot mai des vorbind și eu cu 

încântare despre "culorile toamnei" (Iertare, 

doamnă Ghinescu!).  

Pasiunea pentru fascinantele culori ale 

toamnei ne-a motivat anul acesta să 

realizăm un proiect inedit, cu ocazia 

Sărbătorii Recoltei (Erntedankfest). 

Impreună cu colegele ne-am străduit să 

umplem curtea școlii de culoare, pornind de 

la o mandala realizată din fructe și legume 

și încheind cu copiii îmbrăcați în - evident - 

culorile toamnei!  

Sub motto-ul "Hast du heute schon 

'Danke!' gesagt?" (Ai spus astăzi 

'Mulțumesc!'?) am cântat cântece de 

recunoștință și ne-am bucurat să fim 

împreună, de la mic la mare.  

Astăzi împărtășim cu voi amintirile noastre 

și vă îndemnăm, asemenea doamnei 

învățătoare de odinioară: "Priviți, copii, 

culorile toamnei!" 

prof. Mirela Toacșe 

 

Sursa foto:arhiva personală 

Hantzi Kessler  
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Sărbătoarea felinarelor 

 

”Sankt Martinstag” este una 

dintre cele mai importante sărbători din 

spaţiul ţărilor vorbitoare de limba germană. 

De asemenea, Sfântul Martin sărbătorit pe 

11 noiembrie, este simbolul mărinimiei și al 

dragostei pentru oameni. 

Sărbătoarea care ne învață să fim 

darnici și buni se celebrează, în fiecare an, 

de către elevii secției germane a Colegiului 

Național “Doamna Stanca”. A devenit deja o 

tradiţie pentru elevii acestei școli ca la 

apusul soarelui să cânte cu felinarele aprinse 

melodia care îl celebrează pe acest sfânt –

 “Ich gehe mit meiner Laterne”. 

De când intră pentru prima dată 

pe băncile școlii, copiii care studiază 

germana ca limbă maternă la Colegiul 

Național “Doamna Stanca” învață atât 

obiceiurile cât și tradițiile germane. 

Tradiția își are originile în 

legenda Sfântului Martin, cu îndemn de a 

urma exemplul de bunătate și altruism al 

acestuia, care în una din călătoriile sale, a 

întâlnit un cerşetor aproape îngheţat de frig. 

Acesta şi-a tăiat pelerina în două cu sabia şi 

a împărţit-o cu omul sărman. Noaptea, în 

vis, i-a apărut Iisus, în care Martin l-a 

recunoscut pe cerşetor și i-a spus: „Ce i-ai 

dat acelui cerşetor, mie mi-ai dat”. În 

amintirea acestui soldat inimos, care a 

devenit un simbol al iubirii aproapelui, 

copiii sărbătoresc Laternenfest. 

Sursa: arhiva personală 

 

   Comisia învățătoarelor, secția germană 

26



Limba lui Schiller

De ce despre limba lui Schiller? Poate 

pentru că are acea cadență cazonă care face ca 

toate lucrurile să fie mai ușor de exprimat, de 

organizat, de dus până la capăt; poate pentru că 

este o limbă vorbită de veacuri pe pământ 

românesc; poate doar pentru faptul că este o 

opțiune de studiu ce presupune un efort 

suplimentar din partea celor care acceptă, cu 

mintea deschisă, provocările. 

Ce determină o asemenea alegere? Este 

vorba despre opțiunile pe care, după absolvirea 

studiilor și obținerea certificării, le poți avea în 

alegerea unei slujbe. Cunoașterea limbii 

germane se constituie în mod clar într-un 

avantaj major în CV -ul unui absolvent. 

În tradiția Colegiului Național "Doamna 

Stanca" examenul DSD II se susține încă din 

anul 2002, prin care elevii dobândesc un 

certificat internațional de limbă germană de 

nivel B2/C1. Generații de absolvenți ai 

Colegiului s-au pregătit și au obținut rezultate 

deosebite de-a lungul timpului. Iată ce ne 

spune despre acest lucru Manfred Konnert, 

fost elev și actual profesor al școlii noastre:  

"Examenul DSD m-a ajutat să îmi dezvolt 

abilitățile de comunicare, dar si capacitatea de 

a pregăti un material care urmează sa fie 

prezentat in fata oamenilor. Aceste abilități îmi 

sunt foarte utile in profesia aleasa. Pe lângă 

acestea, certificatul obținut a constituit un  

avantaj la admiterea la facultate, deoarece nu 

am mai fost nevoit să susțin proba orală la 

limba germană. Și în primul an de studii, 

certificatul s-a echivalat cu un curs de 

germană la care nu a mai fost nevoie să 

particip." 

În plus din anul 2021 la Colegiul 

Național "Doamna Stanca" se susține în clasa 

a VIII-a și examenul DSD I, care reprezintă un 

certificat internațional de limbă germană de 

nivel A2/B1. 

De ce despre limba lui Schiller ? Pentru 

că ne îmbogățește spiritul cu rigoarea lucrului 

bine făcut, dar și pentru că ne sprijină în 

devenirea noastră ca adulți responsabili.  

Și enumerarea motivelor pentru care limba lui 

Schiller este o opțiune extraordinară poate 

continua, dar v-aș mai spune doar atât: indiferent 
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de planurile dumneavoastră de viitor, 

cunoașterea limbii germane vă deschide 

perspective nemărginite. Învățarea limbii 

germane presupune însușirea anumitor 

abilități, prin care vă puteți spori calitatea vieții 

personale și profesionale. Astăzi, limba 

engleză nu mai este suficientă pentru a fi 

considerat un angajat de top. De aceea trebuie 

să începem să ne orientam să studiem limba 

germană pentru că este cea mai cautată limbă 

străina dorită de angajatori de top; pentru că un 

job care presupune cunoașterea limbii germane 

este mult mai bine plătit; pentru că în UE este 

cea mai răspândită limbă, ca număr de 

vorbitori; pentru că Schiller e mai frumos de 

citit în limba lui maternă și pentru că nemții 

sunt unii dintre cei mai plimbăreți oameni de 

pe planetă, oriunde te vei duce mereu vei 

întâlni un neamț cu care să vorbești. 

Testimoniale ale elevilor și părinților 

"Prima dată când am auzit despre acest 

examen, m-am gândit la dificultățile pe care 

urma să le întâlnesc pe parcursul pregătirilor. 

După părerea mea, cel mai mult a contat faptul 

că m-am pregătit din timp pentru cele patru 

probe și pe lângă aceasta, știam că nu voi fi 

singură. Emoțiile au fost prezente în fiecare 

moment, până am ajuns în sală și a început 

examenul. Am ajuna la concluzia că dacă lași 

emoțiile la o parte și te înarmezi cu curaj și 

răbdare poți depăși toată neîncrederea ce se 

adună și te poți concentra pe ceea ce 

contează."(Bucurenciu Nectaria, clasa a IX-a) 

"Pentru mine examenul DSD 1 a reprezentat o 

experiență nouă și importantă. Deși a fost 

destul de multă muncă, am reuși să trecem cu 

toții peste și să obținem diploma mult dorită. 

Este o experiență pe care le-o recomand 

tuturor colegilor noștri mai mici, iar pentru 

noi, proaspeții elevi de liceu, urmează 

pregătirea pentru examenul de DSD II". 

(Radeș Noemi, clasa a IX-a B) 

"Mă bucur că am avut ocazia să dau acest 

examen și să obțin rezultate bune. Cât pentru 

pregătirea pentru DSD 1, m-a ajutat atât 

școala, profesorii, cât și cărțile citite pe limba 

germana, participarea și implicarea la 

concursuri și evenimente." 

(Steavu Irina Elena, clasa a X-a B) 

 

Prof. Nan Mihaela 
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A fresh start for students of school no.7 

Almost a year ago, the renovation of our 

school began. So we, students of VI-C grade 

moved into the downtown college building, 

along with high school students.  

This relocation changed a lot of 

things, even the way we handle problems. 

Being into the same building with older 

students, especially starting this autumn, our 

behavior has become more mature. The 

laughter that filled the hallways of the school 

during breaks did not stop, but they are not as 

loud. 

 Over time we became part of the 

crowd of blue uniforms in the college. Beeing 

included in the „old one’s club” we found out 

about the most debated subject of the autumn: 

The Freshmen’s Prom. Our enthusiasm had 

no limits, our imagination travelled far 

beyond the edge; it was like we were those 

who had to organize, to select and to put the 

crown on the heads of Queen and King of the 

ball.  

The day of the ball was approaching 

and our impatience was growing 

exponentially. Fortunately, along with few of 

my colleagues, I was able to get tickets to the 

show. It was all great, we enjoyed every 

moment and supported all the candidates 

equally.  But it seems to have ended too 

quickly and the next autumn is so far away... 

It was like crossing the threshold 

between childhood and adolescence for me! 

Now I see it as a fresh start, how about you? 

 

 
 

Anastasia Sara Ramba, clasa a VII-a C 

(coordonator: prof. Cristina-Blaga Şureanu) 
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Studying in a German school 
 

“The limits of my language mean the limits 

of my world” 

(Ludwig Wittgenstein) 

 

Many people ask me why I study in a 

German school. Well, I have to admit that 

initially it wasn’t my decision. I was three 

years old when I started to learn German. 

At the age of six another period in my 

life began, and that was school. The first 

years were very funny and interesting, we 

learned German by playing, but as we got 

older, it became more and more difficult.  

To be honest, sometimes it is really 

hard, because every week we have five 

classes more than the Romanian students. We 

have to learn more, to do more homework 

and to read more books. We actually learn 

German and English in school and it really 

feels like these two languages complete 

themselves. 

But on the other side, I consider that 

learning German is really great. I have the 

best classmates, we learn a lot of interesting 

things and we also have the opportunity to 

take the DSD exam. That is an exam similar 

to the English Cambridge exam, but for the 

German language. In my opinion this will be 

a big advantage for our future carriers.  

 

 

 

If anybody asked me whether I 

wanted to give up this hard work in a German 

class and move to the Romanian department, 

I would say this would be easier, of course, 

but would it be as rewarding, too? We all 

know that good things in life come after 

struggling, both in our daily lives and work, 

but also with ourselves, or most, importantly, 

with ourselves. 

To keep things easy and think 

practically, having competencies in as many 

foreign languages as possible, can only bring 

advantages to us, as part of a more and more 

globalized world. 

So, as my motto says, learning foreign 

languages extends our boundaries.  

 

 

 

 

 

Iustin Andrei Nan – clasa a VII-a C 

(coordonator: prof. Cristina Blaga-Șureanu) 
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Diaries Contest for the  European 

Day of languages              

                                     

 

 

 

At the end of the last school year 

our English teachers challenged classes 7c 

and 6c to write in their diaries about their 

days in the summer holidays. 

 

Most of the students collected their 

memories and wrote about them in their 

diaries. Everything that was written was 

unique and beautiful in its own way, some 

of our colleagues put little drawings on 

every page, some of them used some photos 

and pictures, or some even stuck sand or 

flowers on their pages. 

At the beginning of the new school 

year 

students 

shared 

their 

memories with their classmates and 

teachers. We all enjoyed hearing about the 

visits, experiences and adventures of our 

colleagues. 

On the 26th of September, when we 

celebrate the European Day of  Languages 

(EDL) some photos of our diaries were 

uploaded on the official website, 

https://edl.ecml.at/, where everybody could 

vote their favourite EDL activitty. 

As for the contest in our class, the 

most beautiful diaries were rewarded with 

little gifts. This was such a fun activity! 

And it was helpful, too, because students 

had a chance to practise their writing and 

improve their 

presentation skills 

in English.  

 

We had a 

wonderful time time 

both writing and 

sharing our diary 

memories and I 

hope next year we 

will do it again! 

 

 

 

 

Francesca Maria Lazea, clasa a VII-a  C 

(coordonator: prof. Cristina Blaga-

Şureanu)
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Once upon a time…it was Christmas! 

  

My name is Luca and I want to tell 

you about the Secret Santa day we had in our 

class last year. Two weeks before the event, 

we wrote our names on pieces of paper and 

then we drew a colleague’s name - the person 

for whom each one of us had to buy or to 

prepare a present. We also established the 

basic rule, gifts could not cost more than fifty 

lei, so we really had to put our imagination at 

work in order to surprise our classmates with 

nice presents. Unfortunately, I got sick just a 

couple of days before the big date, so I started 

getting used to the idea that I could not go to 

school and have a great time with my 

classmates for Secret Santa. 

Luckily, that morning I started feeling better, 

so I was able to go to school for the special 

occasion. I was so excited I could hardly wait 

for the moment! When I entered the 

classroom, I had a huge surprise, it was 

decorated for Christmas, and a beautiful 

Christmas tree was lit by glittering lights with 

lots of boxes and present bags. Everybody 

was excited, both boys and girls were 

wearing red hats or jumpers, we made a big 

circle around the tree and we sang carols, 

accompanied by our classmate Sara who 

brought her electric piano.  

We wished each other a Merry Christmas and 

we opened our presents: we had very nice and 

funny surprises, we enjoyed the moment a 

lot! We also ate cookies and drank hot tea and 

chocolate, so the atmosphere was complete! 

  

My name is Dorin and I want to tell 

you about the last Christmas Fair we had in 

our school in 2019. I remember that a month 

before the fair all students and teachers 

started the preparations for this winter event 

in our school: primary and secondary classes 

started making handmade decorations for 

Christmas, ornaments for the Christmas tree 

and Christmas cards, while high school 

students  made cakes, cookies and ginger 

bread.  

The big day arrived and I remember that our 

schoolyard was totally transformed: children 

singing carols on our improvised stage, 

students selling and buying handmade 

objects, teachers enjoying a cup of hot tea and 

enjoying the last day of school of that year. 

Everybody was touched by the Christmas 

atmosphere and by that feeling of sharing an 

enjoyable moment with their colleagues.  

I hope this year’s Christmas Fair will be even 

better and we can’t wait for the big day ( 21st 

December)  to come!   

Luca Olimpiu Iaru & Dorin Matias Crişan – 

clasa a VII-a C 

(coordonator: Cristina Blaga-Şureanu) 
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A Fun Trip in the Mountains 

“Sometimes it's the journey that teaches you a 

lot about your destination” 

At the end of our last school year, on the 22nd 

of May, students of classes 7C and 6C went for 

a trip to Fagaras mountains. The trip was part 

of a programme that had started before, as a 

partnership between our school and Asociatia 

Montana Carpati Fagaras. Our parents drove 

us to Complex Turistic Fantanita Craiesei and 

left us in the hands and good care of our head 

teachers and the volunteers of the association; 

from that place on, we had to walk and then 

climb up to Cabana Valea Sambetei.  

First thing to do for the mountaineers was to 

make sure that we, the students, were ready to 

climb, so they checked we had the necessary 

equipment and they gave us the instructions for 

a safe climb up the mountain. These things 

once settled, we started walking, but also 

talking and laughing, as we were very happy 

to be together with our classmates. Even 

though I had been on that mountain one 

hundred times before, I can tell you it was so 

much funnier having my classmates and 

friends as company. From time to time, we 

stopped so that everybody could rest and have 

a snack before we went on. After a couple of 

hours, we arrived at cabana Valea Sambetei, 

where we could eat, play and chat as much as 

we wanted. A little later, we continued walking 

up to Salvamont Cabin, where the volunteers 

explained to us what to do if we get lost in the 

mountains at night, but also made a 

demonstration of what to do in case a person 

has an accident up on the mountain. We asked 

the volunteers many questions and we found 

out many new things about walking and 

climbing safely the mountain. 

 

In the afternoon, after a safe descend from the 

mountain, we all stopped and ate some 

delicious “papanasi”, as they were part of the 

special treat and programme the association 

had prepared for us. Our parents proudly 

assisted the moment we were given 

Certificates of merit for our entire activity on 

that day. And so ended our special day of sport, 

fun and friendship up on Fagaras mountains. 

What else could be said? That it is not always 

about the destination, but about the journey in 

itself that we take most enjoyment.  

Vlad Orzea – clasa a VII-a C 

( coordonator: prof. Cristina Blaga-Şureanu) 
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         Nature and History in Brasov County 

 

On the seventeenth September, students of classes 

7C and 6C accompanied by their head teachers went on 

a trip in Brasov county. In the bus the atmosphere was 

quite exciting: children started to sing, make jokes, play 

games and make new friends. We visited Viscri, Racoş, 

Rupea fortress and the oldest oak tree in Romania, 

located near the village of Mercheaşa.  

 The first destination was the emerald lake 

near Racoş. Everyone was really excited to 

see its stunning colour. We admired its 

beauty, talked about its origins and made 

group photos. After having a nice walk 

around the lake, we went to see the basalt 

columns. 

The next thing we saw was the extinct 

volcano, near the emerald lake. The extinct 

volcanoes were truly amazing. Not only the 

landscape and view were stunning, but the 

rocks too, they had a reddish colour because 

they were volcanic rocks. It is a really special 

place due to the unusual colour of the stones.  I 

filled my pockets with many rocks as a 

memory.of the place. Then we also visited the 

castle of Sükösd-Bethlen, as it was in the 

village of Racoş. One of our teachers explained 

the history of the place and then we could play 

in the spacious yard.  

 

 Once we arrived in the village of Viscri, we 

started walking towards the evangelical 

fortified church. Inside the church the guide 

talked to us in German and told us about the 

history of the place and how it was 

constructed and renovated. The students 

who wanted to get to the tower climbed the 

narrow stairs in the church to see the 

landscape from above. 

 

 After visiting the beautiful church and 

learning about its history, we went to visit 

King Charles’s house in Viscri. The house 

was more like a museum where we could 

see old furniture and photos of the old 

owners of the house.  

The next destination on the list was Rupea 

fortress. The fortress is placed up on a hill and 
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the view of the town of Rupea from the 

fortress is wonderful.  We took lots of photos 

with the astounding view in the background.  

 

 After visiting the fortress we stopped at a 

souvenir shop where they sold wood 

whistles. Half of the students bought them 

and started blowing them in the bus, to the 

delight  of our supervisors. 

 

 In the last part of the trip we saw one of the 

oldest oak trees in Romania. We walked in 

the middle of a beautiful field, full of 

delicate flowers and mushrooms. The tree 

was gigantic in comparison with the other 

trees. We gathered some of its leaves from 

the ground to keep them as a memory.

 

Everyone had a 

wonderful time and 

we made some 

unforgettable 

memories. 

 

 

 

 

 

          Surse foto: arhivă personală 

Ada Konnert Mocanu & Tabea Melchior, clasa a VII-a C 

(coordonator: prof. Cristina Blaga-Şureanu) 
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 Să descoperim frumosul din jurul nostru  

 

      Știați că la 20 de kilometri de Făgăraș, ascuns 

după dealuri cu flori și păduri de stejar, este un sat 

minunat numit Cobor? Noi l-am descoperit în iunie 

când ne-am petrecut o după-masă acolo. Mai întâi 

ne-am oprit la sediul de Pompieri din această zonă. 

Dl. Erwan Joliff ne-a spus povestea pompierilor 

voluntari dși ne-a arătat practic o groază de lucruri 

pe care le-am văzut doar în filme.  

Apoi, ne-am amuzat, însă am învățat cum să 

acordăm primul ajutor!  

După 3 ore de ”jucat” de-a pompierii și răniții, am 

plecat la picnic, pe deal. O ploaie de vară ne-a facut 

să scoatem pelerinele în loc de mâncare, însă ne-a 

plăcut mai mult. 
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Uzi, dar extrem de veseli, am plecat spre 

casă, nu înainte de a opri la Biserica Fortificată 

din Felmer, unde am băut socată și am aflat 

povestea bisericii și a turnurilor din jurul ei de 

la dl. Radu Bârlă   

(Asociația Renascendis)!   

  

                  Clasa aVI-a C  

                 Prof. Anca Barbu  
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Balul Bobocilor Colegiul Național ”Doamna Stanca” 2022  

  

Balul bobocilor a fost un proiect prin 

care noi, o parte din elevii Colegiului 

Național ”Doamna Stanca”, am reprezentat 

școala prin diverse momente, create de noi, 

sau momente adaptate temei și contextului. 

De asemenea, a fost locul în care atât bobocii 

cât și cei din clasa a XII-a, am putut să ne 

valorificăm anumite talente.                                             

         Tema a fost ”Back to the future” și am 

avut momente precum scenete și dansuri din  

 

care ne-au purtat de-a lungul timpului,  din 

anii 1920 până în anul 2020.  

    Acest bal, a fost pentru boboci o 

oportunitate de a lega prietenii, iar pentru cei 

de clasa a XII-a, o bună metodă de a 

demonstra că pandemia nu ne-a afectat 

spiritul social, că iubim, visăm, oferim, 

muncim și ne putem bucura împreună, că 

putem organiza un eveniment care să ne 

readucă o tradiție, doar temporar ”amânată”, 

aceea a Balului de început de an școlar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premianții Balului 
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Bobocii care s-au implicat cel mai mult în 

desfășurarea acestui proiect, la finalul 

balului au fost premiați. 

Aceștia au fost: 

Miss I: Chiorean Stanca   Mister I: Georgescu Sebastian  

   

Miss II: Radu Jesica         Mister II: Capătă Bogdan      Miss III: Nicușan Raluca     

          Mister III: Gavrilă Șerban 

          

              

Miss Popularitate: Noemi Radeș                            Mister Popularitate: Balteș Sebastian 
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           Thalia, povestea din spatele cortinei 

 

În anul 1997, Ervin Markos, un mare iubitor 

al artelor frumosului și-a dorit mai mult de la 

teatrul făgărășean. Astfel a luat naștere trupa 

"Thalia", formată din actori amatori. De-a 

lungul timpului trupa a pus în scenă 

numeroase spectacole, care au avut un impact 

pozitiv în comunitate, aducând bucurie 

iubitorilor de teatru din Făgăraș. În prezent 

trupa Thalia, coordonată de către domnul 

profesor Ionuț Sas, continuă să ofere bucurie 

publicului făgărășean, și nu numai, prin 

proiecte formate din tinere talente. 

 

”Am început să frecventez teatrul din 

întâmplare. Fiind prietenă bună cu Ștefania, 

am fost invitată ca spectator, la piesele în care 

juca. "Trăind" acțiunea, m-a pătruns un 

sentiment de dorință și siguranță în a 

transmite, la cel mai înalt nivel, acțiunile și 

trăirile din rolurile jucate. 

Un aport decisiv în formarea mea l-au 

avut domnul profesor Ionuț Sas și colegii: 

Vlad Pedestru, Daniela Leluțiu, Ștefania Pică 

și Andrei Stanciu. Cu blândețe și umor eram 

încurajată și sfătuită în a interpreta cu succes 

rolurile încredințate. Nu după mult timp, 

roadele au început să apară. Am fost 

răsplătită "la scena deschisă", cu ropote de 

aplauze și numeroase premii. Îmi amintesc de 

primul meu premiu "Ceapa de aur”, obținut 

pentru cea mai bună interpretare, fapt ce m-a 

marcat pozitiv în evoluția mea. Am pășit (se 

pare) pe culoarul succeselor, obținând (în 

scurt timp) numeroase premii cum ar fi: 

o festivalul concurs de interpretare 

pentru copii "În lumea lui Ion Creangă" 

o festivalul-concurs interjudețean de 

teatru școlar "Eu. tu și scena" "Premiul 

pentru cea mai bună interpretare feminină". 

o "Primavera", Sinaia-"Premiul pentru 

cea mai bună actriță" din piesa "Ursul". Nu 

există sentiment mai înălțător, decât atunci 

când munca depusă e răsplătită, cu aplauze 

frenetice! ”  

           Aura Tărnăuceanu, clasa a VII-a A 

”Totul a început în 

toamna anului 2020, când 

am pășit pentru prima 

dată în cabina de repetiții 

a trupei de teatru 

"Thalia". În acele 

momente l-am cunoscut 

pe domnul Ionuț Sas, 

viitorul meu mentor, 

coleg și prieten. După ce 

am povestit puțin, mi-a 

dăruit un text de Victor 

Ion Popa, a cărui titlu cred că nu-l voi uita 

niciodată, și anume "DEȘTEAPTA 

PĂMÂNTULUI". 

  Săptămâna următoare, cu prilejul 

primei repetiții, am avut marele noroc să-mi 

întâlnesc noii colegi de trupă, Andrei Stanciu, 

Ștefania Pică, Aura Tărnăuceanu, și mai 

târziu pe Daniela Leluțiu, patru tineri extrem 

de talentați, cu care am legat o prietenie 

strânsă. Alături de Trupa Thalia, am învățat 

că din greșeli putem evolua, că nu trebuie să 

lăsăm succesul să urce la cap și nici eșecul să 

coboare în suflet și că fiecare clipă trăită pe 

scenă e un dar! 

În percepția mea Casa de Cultură nu este o 

instituție, ci un cămin, iar Trupa Thalia nu 

este nicidecum un simplu grup, ci o familie în 

care fiecare e unic în felul său. 

 Îl rog pe Dumnezeu să ne ofere inspirație și 

putere, pentru a realiza noi proiecte cu 

neschimbatul scop, acela de a aduce un 

zâmbet pe chipul fiecărui spectator”.   

Vlad Pedestru, clasa a X-a B 
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Sfaturi pentru cei ce bat „la porțile 

Thaliei” 

 

● Vorbește tare. Dramaturgul a scris 

replicile ca să fie rostite tare. 

● Întotdeauna gesticulează cu mâna 

dinspre fundalul scenei, pentru a crea o 

deschidere către public. Totuși nu gesticula 

în exces. Mulți actori se agită pe scenă dând 

din brațe de parcă ar vrea să își ia zborul. 

● Privește în sus. Publicul nu cred că 

vrea să se uite la fruntea ta. Ochii, care sunt 

oglinda sufletului, asta vrea publicul să 

vadă. 

● Să nu faci niciodată pași pe replica 

unui alt actor. Dacă te miști atenția 

spectatorului se va îndrepta spre mișcarea 

ta, fiind abătută de la replică. 

● Regulile interpretării sunt puține: 

 vorbește răspicat 

 arată-te cu fața la public 

 fii simplu, firesc.       

                                      Ionuț Sas 

 

Surse foto: arhiva personală 
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Dansul face muzica și mai mult de atât..... 

 
 

Atunci când povestesc despre ceva îmi 

place să mă raportez la propria experiență. Și, 

nu pentru că aș deține eu adevărul absolut sau 

numai modul meu de a proceda este cel corect, 

ci pentru că, în acest fel spusele mele simt că 

ajung acolo unde trebuie și poate ating o coardă 

sensibilă din sufletul celor din jur.  

Odată lămurit acest aspect să trecem 

mai departe, la ceea ce înseamnă pentru mine, 

ca părinte și dascăl, echilibrul între studiu și 

relaxare în viața de zi cu zi a copiilor. 

Indiferent de vârstă, pe perioada desfășurării 

cursurilor, elevii trebuie să facă față unui 

număr mai mic sau mai mare de provocări. 

Programul zilnic devine din ce în ce mai 

aglomerat pe măsură ce ei cresc. Activitățile 

extrașcolare sunt cele care ar trebui să aducă un 

echilibru între perioadele de studiu de peste zi 

și momentele de relaxare atât de necesare. Nu 

putem exclude gadget-urile. În opinia mea însă 

ar trebui ca acestea să nu acapareze timpul liber 

al copiilor.  

Și iată că astfel am ajuns la lucrul 

despre care aș vrea să atrag atenția în acest 

articol și anume dansul. 

Cunoaștem faptul că această formă de 

mișcare datează din cele mai vechi timpuri, că 

este distractivă, terapeutică, instinctivă și nu 

are limită de vârstă. Pentru copii îndeosebi este 

benefică ajutând nu numai la o dezvoltare 

fizică armonioasă, ci aducând plusuri și pe plan 

psihic, emoțional.  

Am avut șansa să pătrund în  minunata 

lume a dansului sportiv alături de copilul meu. 

Este o definiție a eleganței, a zâmbetului sub 

luminile rampei, a succesului și a unei munci 

asidue, coordonate. 

Sursa: arhiva personală 

În plan social și emoțional apartenența 

la grup presupune înțelegere, comunicare, 

colegialitate și muncă în echipă care conduc la 

creșterea încrederii în sine și combaterea 

timidității.  

Astfel, participarea la antrenamente și 

competiții permite copiilor să interacționeze cu 

alți copii mai mult decât le este permis la 

școală, în pauze. Se creează astfel abilități pe 

care le vor folosi toată viața precum 

comunicarea, respectul față de colegi, 

antrenori, părinți.  

Un alt argument în favoarea acestui sport este 

și faptul că în dans, ca și în viață, trebuie să 

știm ce vom face „mai încolo” și cum trebuie 

să ne adaptăm ca să ajungem la un „acolo” în 

viitor. Executarea coregrafiilor îi învață exact 

acest proces. Ei devin conștienți de ce trebuie 

să facă peste trei, cinci, șapte pași, de cum 

trebuie să ajungă acolo ținând cont de colegii 

din jur, de muzică și de respectarea mișcărilor 

impuse de antrenor. 

Ei, și când toate lucrurile acestea sunt 

făcute corect și într-o competiție ajungi pe 

podium, „fericirea e maximă”. Nu numai 

pentru copil ci și pentru părinte care fură un pic 

din ambrozia succesului și o păstrează ca pe o 

comoară în cămăruța cu amintiri. Trebuie spus 
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totuși că nu toate competițiile se termină cu 

„podium”. Dar iată, copiii au deprins și tainele 

„nu-i nicio problemă dacă de data asta alții au 

fost mai buni; ne antrenăm mai mult și data 

viitoare va fi mai bine”. 

              În orașul nostru își desfășoară 

activitatea clubul de dans "Comtratur", la care 

mulți foști și actuali elevi ai școlii noastre se 

antrenează cu mare drag. 

Sursa: arhiva personală 

 

Dar cel mai bine ne poate prezenta acest lucru 

doamna antrenor Elena Lăcătuși:   

       

"Asociația Club de Dans Sportiv 

”Comtratur Dance” Făgăraș a luat ființă in 

anul 2015, an în care a fost afiliată si 

Federației Române de Dans Sportiv.  

Dansul sportiv este împărțit în două secțiuni, 

dansuri standard: vals lent, tango, vals vienez, 

slow fox si quistep si dansuri latino: samba, 

cha cha, rumba, passo double si jive. 

Cu încrederea că sportul poate fi așezat în 

același context cu educația, Asociația Club de 

Dans Sportiv Comtratur Dance și-a propus ca 

prin programele desfășurate să aducă plus 

valoare în educația oferită copiilor și tinerilor 

din municipiul Făgăraș. 

Talentul și munca copiilor din Făgăraș, au 

adus în palmaresul clubului peste 250 de 

clasări pe podium la competițiile naționale de 

profil și trei finale la Campionatul Național de 

Dans Sportiv, unde perechea Andrei Ramba și 

Alesia Robu au reușit să obțină un loc 6, 

perechea Rupert   Eduard  și Lăcătuși  Cristina 

au fost vicecampioni și perechea Costea  

Dragoș – Ungar Cristina au fost campioni  de 

clasa Hobby .  

 In acest moment elevii Colegiului Național 

,,Doamna Stanca”: Ramba Anastasia, Nan 

Iustin, Moșescu Maria, Ciobanu Gabriel, își 

desfășoară activitatea ca sportivi de 

performanță în cadrul clubului nostru. Aceștia 

au câștigat de-a lungul timpului numeroase 

premii în cadrul concursurilor de dans 

sportiv."  

Am considerat că este interesant să 

aflăm și părerea sportivilor despre această 

activitate. Andrei Ramba, fost elev al școlii 

noastre și actualmente student în Anglia ne-a 

spus:  

"Dansul sportiv  

este piatra de 

temelie pe care 

eu mi-am clădit 

mentalitatea. 

Prin dans mi-am 

acordat timp mie 

însumi, reușind 

astfel să mă 

exprim liber așa 

cum doream și, 

în același timp, 

să mă relaxez și 

să mă simt bine. 

Pentru mine, dansul sportiv nu reprezintă doar 

o pasiune, ci motivul pentru care mă simt bine 

în viață. Totodată, dansul este un sport, iar 

practicare unui sport destul de des m-a făcut 

să fiu o persoană mai activă, cu poftă de 

viață."                                   

Cristina 

Lăcătuși, eleva 

noastră din clasa 

a XII-a 

consideră că: 

"Dansul nu este 

doar un sport, 

este un mod de 

eliberare, de a 

te exprima fără 

cuvinte. Am 

reușit să cunosc 

eșecul dar și 

prestigiul și să 

învăț din 
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greșelile care m-au format și care m-au ajutat 

să mă descopăr emoțional. Amintirile și 

trăirile pe care l-am dobândit pe parcursul 

anilor în timpul concursurilor, 

cantonamentelor și a antrenamentelor vor fi de 

neuitat și sunt extrem de recunoscătoare 

pentru asta."  

In clasa a VII-a C a Colegiului nostru sunt alți 

trei elevi talentați la dansuri: "Dansul sportiv 

nu este numai un hobby, este o pasiune. De 9 

ani practic acest sport si mă bucur de fiecare 

moment petrecut in sala de dans, împreună cu 

colegii mei. Într-adevăr, sunt multe eforturi, 

precum competițiile 

aproape 

săptămânale în 

toata țara, dar 

satisfacția de a 

câștiga si de a te 

simți învingător 

mă face sa uit de 

aceste eforturi." a 

spus Anastasia 

Sara Ramba 

"Pentru mine 

dansul este un loc 

unde mă 

liniștesc și 

unde în același 

timp am 

învățat să mă 

străduiesc să 

devin tot mai 

bun. Dansul 

m-a învățat să 

pierd, să câștig 

si sunt foarte 

recunoscător 

grupului în 

care mă aflu la 

dansuri, deoarece și la bine și la rău suntem 

mereu uniți. De când am mers la dansuri am 

vrut să ajung unde sunt acum și pentru asta 

trebuie să le mulțumesc doamnei antrenoare, 

partenerei mele și colegilor" ne-a povestit 

Iustin-Andrei Nan din aceeași clasă. 

”După părerea mea dansurile m-au făcut 

persoana care sunt azi. Nici nu îmi pot 

imagina viața fără dansuri, deoarece fac 

dansuri de când mă știu. La început am 

dansat singură ca solistă, iar în ultimii ani am 

concurat alături de Gabi la nenumărate 

concursuri și am trecut prin mai multe 

categorii. Momentan suntem la clasa D 

Latino și E Standard. Dacă ar trebui să 

descriu dansurile într-un cuvânt, aș spune 

eleganță și rafinament. ”Dansurile m-au 

făcut un băiat educat, respectuos si mai ales 

mi-au oferit eleganță." (Maria Moșescu și 

Gabriel Jan Ciobanu). 

 

În concluzie, lumea dansului sportiv 

fascinează fără să copleșească, impulsionează 

fără să înverșuneze și parcă totul se derulează 

tihnit, în ritmul unui vals care înlănțuie fire de 

viață.   

Prof. Nan Mihaela 
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