
COLEGIUL TEHNIC  “COSTIN D.  NENIŢESC U”  
-  BUCUREŞTI -  

ISSN 2067-2586  

NR .  21 

F EBRUARIE  2010  

Pledoarie 
pentru lecturǎ  

Pag. 2 

Rebus literar Pag. 2 

CRISTAL– 
Premiul I şi 
TROFEUL DE 
EXCELENŢĂ  

Pag. 3 

Premii? … 
Premii! 

Pag. 3 

Săptămâna 
declaraţiilor 
de dragoste 

Pag. 4 

Veletine’s 
day—Scrisori 
de dragoste 

Pag. 5 

5 Licee 5 
Muzee—Ediţia 
a III-a 

Pag. 6 

Broşura ECO—
Concurs de 
proiecte 

Pag. 8 

Carnavalul 
Zăpezii—
Pârâul RECE 

Pag.10 

2010—The 
Year We Make 
Contact  

Pag.12 

Invitaţie la 
film—
Fahrenheit 
451 

Pag.12 

Energiile 

viitorului 

Pag.13 

Ce ştii      

despre UE? 

Pag.14 

Gânduri... Pag.14 

Ce vor elevii 

de la pro-
fesorii lor? 

Pag.15 

CUPRINS 

CRISTAL                                    

REVISTĂ MAGAZIN  



NR .  21  PAGE  2  

Se ştie cǎ orice operǎ literarǎ 

este produs al imaginaţiei, 

autorul îşi imagineazǎ o 

lume, nişte personaje cǎrora 

le atribuie acţiuni, gânduri, 

sentimente. Uneori scrierea 

respectivǎ este mai aproape 

de imaginaţie şi atunci se 

încadreazǎ la literatura fan-

tasticǎ, alteori impresia este 

de autentic, de viaţǎ trǎitǎ, 

aşadar scrierea se în-

cadreazǎ la literatura real-

istǎ. 

Scriitori realişti sunt consid-

eraţi I. Slavici, L. Rebreanu, 

M.Preda… 

Elevul ,,pǎrǎseşte”liceul cu 

sentimentul cǎ s-au scris op-

ere cu tematicǎ preponder-

ent ruralǎ-Memorabili sunt 

Ghiţǎ care-şi omoarǎ soţia, 

Ion care îşi ignorǎ sentimen-

tele din dorinţa de a se im-

bogǎţi sau Ilie Moromete, 

reprezentant al satului tradi-

ţional. 

 Fǎrǎ sǎ minimalizǎm im-

portanţa operelor în care 

apar personajele menţion-

ate şi dincolo de ,,indicaţia 

“ de a reduce numǎrul de 

opere pentru a feri elevul 

de stres, ne asumǎm riscul 

de a le recomanda şi alte 

opere. 

Marin Preda este autorul a 

cel puţin douǎ romane cele-

bre: ,Moromeţii”- care ne 

familiarizeazǎ cu soarta 

ţǎrǎnimii înainte şi dupǎ cel 

de-al Doilea Rǎzboi Mondial 

şi despre care elevii mai 

ştiu câte ceva şi ,,Cel mai 

iubit dintre 

pǎmânteni”despre care 

nu ştiu nimic. Operele 

lui Marin Preda au 

valoare de document- 

,,Cel mai iubit dintre 

pǎmânteni”este consid-

erat roman total -

roman al intelectualitǎ-

ţii, roman politic, de 

dragoste  (titlul nu este 

întâmplǎtor), roman eseu, 

aşadar întruneşte tot ce ar 

putea interesa  cititorul. 

Abordarea unor astfel de 

teme constituie  o dovadǎ 

de încredere în elev, îmi 

place sǎ cred cǎ sensibili-

tatea, aspiraţia spre cuno-

aştere, pasiunea pentru 

lecturǎ nu au dispǎrut ,,cu 

desǎvârşire”. 

 

Prof. Constantin Daniela  

 

Pledoarie pentru lecturǎ  

 

Rebus literar 

1. Asociere de termeni 

aparent incompatibili.  

2.Tema frecvent întâlnitǎ 

în lirica eminescianǎ. 

3. Figurǎ de stil predomi-

nantǎ în lirica modernis-

tǎ. 

4 Personalitate care a 

promovat tradiţionalis-

mul. 

5. Atitudine definitorie 

pentru avangardism. 

6. Curent literar postbe-

lic. 

7. Impune cenzura tran-

scendentǎ. 
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CRISTAL—Premiul I şi TROFEUL de EXCELENŢĂ 

Revista CRISTAL a fost premiată în 19 

decembrie 2009 cu Locul I şi Trofeul 
de Excelenţă la Expozitia Natională de 

Reviste Şcolare “ ANELISSE “ , 
expoziţie organizata de ASOCIAŢIA 

CULTURAL - ŞTIINŢIFICĂ “ VASILE  
POGOR” – IAŞI   

ORGANIZATORII  EXPOZIŢIEI: 

ASOCIAŢIA CULTURAL - ŞTIINŢIFICĂ ― VASILE  

POGOR‖ – IAŞI   

Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi      

Primăria Costeşti, jud. Iaşi 

Consiliul Judeţean 

Iaşi      

Direcţia pentru Cultură, 
Culte 

Primăria Municipiului 
Iaşi       

Patrimoniu Cultural şi 
Naţional Iaşi 

Primăria Tg. Frumos, 
jud. Iaşi 

Premii?...Premii ! 

Redactor şef :  

Prof. Felicia Huideş 

Prof. Ioana Grosuleac 

       In lunile noiembrie, decembrie 2009 şi 

ianuarie 2010 s-au desfǎşurat fazele 
Olimpiadei de limbǎ, comunicare şi literatura  

românǎ ,,George Cǎlinescu”.  

Elevele Ionescu Emilia (XIIA) şi Cristea Delia 
(XIIA) au obţinut premiul al-III-lea la faza pe 

sector, iar Anghel Bianca (XIIB ) şi Miloagǎ 

Andreea (XIIB )- menţiune. 
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SĂPTĂMĂNA DECLARAŢILOR DE DRAGOSTE 

 

Duţică  Alexandra 

 clasa a X-a A 

Cristea Corina 

Căzănescu Bianca 

 clasa a X-a A 

14 – 19 FEBRUARIE 2010 
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Valentine's day—Scrisori de dragoste 

Ion Ionuţ Alexandru 

 clasa a XII-a D 

Premiul I  

la Concursul 

―Cea mai frumoasă 
declaraţie de dragoste‖ 
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5 LICEE 5 MUZEE            Ediţia a III-a            2010 

A
u

to
r
: 

p
r
o
f.

 F
e
li

c
ia

 H
u

id
e
ş
 

28 Februarie 2010– S-a dat startul Proiectului ―5 LICEE 5 MUZEE‖, proiect 

susţinut de ECDL România, ISMB şi  Primăria Municipiului Bucureşti.  Cei 50 de 

elevi ai liceului nostru, implicaţi în acest proiect—concurs, au participat la 

deschiderea oficială organizată la Colegiul Naţional ―Gheorghe Lazăr‖. 

Profesorii implicaţi în acest proiect sunt: Felica Huideş, Mihaela Eftimie, Adina 

Vasilică şi Otilia Buta.  
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5 LICEE 5 MUZEE             Elevii implicaţi în proiect 

GRUPA I 

Frof. coordonator Felicia Huideş 

Prof. Adina Vasilică 

GRUPA II 

Frof. coordonator Mihaela Eftimie 

Prof. Otilia Buta 

Nume si Prenume Clasa Nume si Prenume Clasa 

VOICU CONSTANŢA 12D PETRUŞ CRISTINA 9B 

COSTIN ANA MARIA 12D FOGARAŞI ROXANA 9B 

TODIRICĂ AMALIA 12D BOGHEAN ADRIAN 9C 

MANOLE GEORGIANA 12D IVAN IONUŢ ADELIN 9C 

PANTILIMON DORINA 12D SIMA CLAUDIA 9C 

ION IONUŢ 12D DUMITRAŞCU SABINA 9C 

POPA EDUARD CĂTĂLIN 10A BĂRBUIA ALEXANDRU 10B 

CĂZĂNESCU BIANCA 10A BLASIUS LOREDANA 10B 

CRISTEA CORINA 10A CHIOSEA ANTOANETA 10B 

RADU MARIAN 9A CHIROŞCĂ SIMONA 10B 

ANTON ANDRA 9A ENESCU DANIEL 10B 

SANDU PAUL 9A OLTEANU DESPINA 10B 

DIACONU ANDREEA 9A STAN ANDREI GABRIEL 10B 

DIŢĂ ROBERT 9A TUDORACHE MĂDĂLINA 10B 

STAN CLAUDIU 9A ROMAN ANDREEA 10B 

STAN MARIUS 9A CONSTANTIN FLORENTINA 11A 

POSTELNICU ANDREEA 9A POPA EMANUELA DIANA 11A 

ŞERBAN CRISTINA 9A TOMA LAURA MIHAELA 11A 

GHIMIGIU OANA 9A DIDAIE DENISA 11B 

OLTEANU ALEXANDRU 9A DUMITRACHE GABRIELA 11B 

GHINEA ALEXANDRU 9A GARGANCIUC ANDREEA 11B 

SAFTA ALIN 9A MITRAN COSMIN 11B 

CRĂCIUN STELIANA 9B SAVU FLORENTINA 11B 

IONIŢĂ CRISTINA 9B SLĂVUŞCĂ FLORENTIN 11B 

KANTAR KADRIE 9B STOICA IRINA NICOLETA 11B 
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Scopul proiectului 
Încurajarea activismului 
ecologic al tinerilor liceeni. 
Obiective 
Informarea tinerilor privind 

existenţa ONG-urilor de 

mediu, a autorităţilor de 
mediu. 
Prezentarea modalităţilor în 
care îşi pot organiza 
proiectele ecologice. 
Încurajarea documentării 

propriului proiect ecologic. 
Stimularea celor mai bune propuneri cu premii. 
Premierea celui mai bun proiect cu 
implementarea lui. 
Organizarea şi realizarea proiectului 
Broşura ECO a fost implementată în Municipiul 

Bucureşti, în perioada noiembrie 2009 – 

februarie 2010. 
Organizatorii: Asociaţia EcoAssist si ECDL 
ROMANIA avand ca parteneri Inspectoratul 
Scolar al Municipiului Bucureşti si Primăria 
Municipiului Bucureşti 
Proiectul s-a desfăşurat sub forma unui concurs 
de idei de proiecte pe teme ecologice între 

liceenii din 40 de unităţi şcolare din Municipiul 
Bucureşti. Elevii au fost informaţi cu privire la 
acest concurs, dar şi referitor la bunele practici 
în activismul ecologic prin intermediul Broşurii 

ECO care a fost distribuită în şcoli.  
La finalizare a fost desemnat un proiect 

câştigător care va fi implementat cu susţinere 

financiară din partea ECDL ROMANIA. 

 

 

De la liceul nostru s-au înscris în 
concurs trei echipe. Coordonaţi de 

doamnele profesoare  cei 15 elevi au 
încercat să realizeze proiecte cât mai 
interesante. Din păcate nu au luat 

premii. Din fericire au căpătat 
experinţă. Echipa câştigătoare a  fost de 
la Liceul Grigore Moisil din Bucureşti 
pentru un proiect de ecologizare a zonei 
de Nord a Lacului Morii. Un proiect prea 
vast pentru puterile unor elevi.  Cu doar 
1500 de EURO finanţare nu poţi să faci 

mare lucru. Probabil că acesta este 
motivul pentru care noi nu am câştigat. 

Ne-am rezmat la proiecte pe care să le 
implementăm la nivel de şcoală—nu la 
nivel de comunitate locală. Suntem 
puţin cârcotaşi dar aşa se întâmplă 
când pierzi...găseşti întotdeauna scuze. 

Broşura ECO—Concurs de proiecte 

Premierea elevilor—18 februarie 2010 

Autor: prof. Felicia Huideş 
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Titlul Proiectului:  

CLASA VERDE 

Profesor coordonator: MIHAELA EFTIMIE 

Elevii:  

Ivan Ionuţ Adelin - clasa a IX-a C 

Bărbuia Alexandru - clasa a X-a B 

Olteanu Despina - clasa a X-a B 

Constantin Florentina - clasa a XI-a A  

Popa Diana – clasa a XI-a A 

Titlul Proiectului:  

VIITOR VERDE PENTRU VIAŢA 

NOASTRĂ 

Profesor coordonator: FELICIA  HUIDEŞ 

Elevii: 

DIACONU ANDREEA - clasa a IX-a A 

CIOCÎRTEA GEORGIANA - clasa a IX-a A 

PANŢURU RĂZVAN - clasa a IX-a A 

DIŢĂ ROBERT - clasa a IX-a A 

STAN CLAUDIU  - clasa a IX-a A 

Titlul Proiectului:  

NU MURDĂRI, NU ARUNCA, NU 

POLUA!GÂNDEŞTE-TE LA SĂNĂTATEA 

TA! 

Profesor coordonator: OTILIA BUTA 

Elevii:  

Stănilă Oana  - clasa a X-a B 

Chiosea Antoanela - clasa a X-a B 

Stan Gabriel - clasa a X-a B 

Tudorache Mădălina - clasa a X-a B 

Chiroşcă Simona - clasa a X-a B 

Echipa EcoTeam Neniţescu 

Echipa EcoLife Neniţescu 

Echipa EcoGrup Neniţescu 
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E iarnă şi  spre deosebire de anii trecuţi e 

zăpadă, e foarte multă zăpadă. 

O frumoasă tradiţie a 

cluburilor de turism es-

te să organizeze în fie-

care iarnă “Carnavalul 

Zăpezii”. Anul acesta, 

pentru elevii din 

Bucureşti membrii ai 

Ecocluburilor pentru 

natură, Asociaţia Ecolo-

gie-Sport-Turism a or-

ganizat în perioada 31 

ianuarie-01 februarie 

2010 “Carnavalul 

Zăpezii”, la Pârâul Rece - Cabana Cerbul.  

Şcoala noastră a fost reprezentată de 7 elevi 

însoţiţi de profesorii coordonatori ai ecoclubu-

lui Mihaela Eftimie şi Huideş Felicia. 

Probele concursului au constat în: probă de 

dans  şi probă de orientare turistică surpriză  

Proba de dans s-a desfăşurat în prima zi, sea-

ra, în sala de mase a cabanei în care am fost 

cazaţi. S-au format echipele şi a început 

distracţia. Primele melodii, necesitând 

cunoştinţe minime, au adus primele eli-

minări. Echipele rămase în concurs au tre-

cut la probe mai grele «tango» şi «vals», 

muzică populară. Pentru ultimele două 

echipe proba decisivă a fost dansul pe o 

suprafaţă din ce în ce mai mică, o foaie de 

hârtie care se micşora cu fiecare melodie.  

Seara s-a încheiat cu jocuri şi cântece de 

cabană. 

A doua zi a avut loc Concursul de orienta-

re turistică surpriză care s-a desfăşurat pe 

echipe mixte formate din 2-5 sportivi. La 

această probă elevii de la noi s-au 

împărţit în 2 echipe «Rebelii» - Denisa 

Didaie, Florentina Savu, Andreea Diaconu, 

Ionuţ Ivan  

Carnavalul Zăpezii—PÂRÂUL RECE 
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şi «Discovery» - Georgiana Ciocîrtea, An-

dreea Garganciuc, Alexandru Bărbuia. 

Fiecare echipă trebuia să parcurgă traseul 

de concurs şi să treacă pe la fiecare post de 

control în ordinea înscrisă pe fişa de 

concurs. La fiecare post de control membrii 

echipei trebuiau să participe la probe sur-

priză : tir cu arcul, tiroliana, alergare cu 

tăviţa cu bulgăre de zăpadă, pânza de 

păianjen cu clopoţei. Toţi membrii echipei 

trebuiau să treacă prin încercări, singuri sau 

cu ajutorul echipei, altfel echipa era des-

calificată. 

Traseul a fost uşor, putând fi parcurs de 

oricine, nefiind necesară o pregătire spe-

cială. A fost nevoie doar de voinţă şi do-

rinţă de distracţie. Pe toată durata concur-

sului de orientare, de fapt toată ziua, a 

nins continuu cu fulgi mari. Peisajul a fost 

ca în poveşti, totul era alb, imacu-

lat….brazii se îndoiau sub povara zăpezii, 

iar noi înotam prin zăpadă spre posturile 

de control. 

Şi acum.... rezultatele concursurilor: 

Locul II – echipa «Rebelii» – la proba de 

orientare turistică 

Locul III echipa «Discovery»  – la proba 

de orientare turistică 

Locul II – echipa «Pinky» (Denisa Didaie 

şi Florentina Savu) – la proba de dans 

Locul III – echipa «Kiwi» (Andreea Diaco-

nu şi un elev de la o alta şcoala) 

Câştigătorii au primit medalii, diplome, 

şepci, rucsaci, cărţi. 

PÂRÂUL RECE—CABANA CERBUL 

Autor: prof. Mihaela Eftimie 
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2010: The Year We Make Contact  

Invitaţie la film—Fahrenheit 451  

2010 is a 1984 science fiction film released by Metro-

Goldwyn-Mayer and directed by Peter Hyams.  

Its full title is given on posters and DVD releases as 2010: 

The Year We Make Contact, although the subtitle does 

not appear in the film itself.  

2010 is a sequel to the 1968 film 2001: A Space Odyssey, 

and is based on Arthur C. Clarke's novel 2010: Odyssey 

Two, a literary sequel to the film.  

Sursa: 

http://en.wikipedia.org/wiki/2010_%28film%29 

 

Temperatura de 451 grade Fahrenheit (aprox. 233°C) este declarată a fi "temperatura la 

care hârtia începe să ardă". 

Fahrenheit 451 este un film realizat în anul 1966, scenariul având la bază romanul cu 

acelaşi nume de Ray Bradbury. Filmul este regizat de François Truffaut, avându-i în rolurile 

principale pe Julie Christie, Cyril Cusack şi Oskar Werner.  

Filmul este o frescă a unei lumi 

imbecilizate. O lume a viitorului în cărţile 

sunt arse pentru că sunt dăunătoare. 

Cărţile sunt condamnate pentru că ―îi fac 

pe oameni nefericiţi‖, îngânduraţi şi 

antisociali; sunt ―prostii care pot înnebuni 

omul‖ şi ―cei care le citesc devin 

nemulţumiţi de vieţile lor‖. Cu toate 

acestea cărţile supravieţuiesc prin acei 

câţiva oameni conştienţi de valoarea lor 

inestimabilă. Toţi aceşti iubitori de cultură, 

de lectură, de cuvinte, de idei, au  chiar un 

tărâm al lor. E departe, la marginea 

pădurii, pe urmele unei căi ferate 

împăienjenite de vegetaţie, de mult 

nefolosită, de pe vremea când oamenii 

obişnuiau (încă) să citească. Aceasta este 

fabuloasa împărăţie a oamenilor-cărţi, 

adică a acelor oameni care au renunţat la 

identitatea umană şi au adoptat-o pe cea a 

unei cărţi (preferate) pe care au învăţat-o 

pe de rost, de la cap la coadă şi pe care o 

recită, cu drag şi bucurie, oricui e dornic 

să cunoască.  

Ei sunt ―pe dinafară vagabonzi, pe 

dinăuntru biblioteci‖ şi se recomandă 

călduros: ―Eu sunt Jurnalul lui Henri Bulard 

de Stendhal.‖ 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451_%28film%29 

Autor: Prof. Felicia Huideş 

http://en.wikipedia.org/wiki/2010_%28film%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451_%28film%29


CRISTAL                                    ISSN 2067 -2586   PAGE  13  

Energia eoliana este sur-

sa de energie care creste 

ca aport procentual cel mai 

mult. Pe ultimii zece ani 

vorbim de o medie de 

aproximativ 29% crestere 

anuala (anul 2005 a inre-

gistrat o crestere record de 

43%), mult peste 2.5% 

pentru carbune, 1.8% pen-

tru energie nucleara, 2.5% 

pentru gaz natural si 1.7% 

pentru petrol. Datorita imi-

nentei crize a combustibili-

lor si efectelor alarmante 

ale incalzirii globale este de 

asteptat ca aceste cifre sa 

creasca in cazul energiei 

eoliene. Europa este conti-

nentul care produce cea 

mai mare cantitate de 

energie folosind puterea 

vantului 

Principiul de funcţionare 

este foarte simplu: vântul 

pune în mişcare elicea care 

este cuplată cu un 

generator de curent 

continuu. Acesta încarcă o 

baterie de acumulatoare în 

care se depozitează energia 

electrică sub formă de 

energie electrochimică. Ea 

poate fi folosită în 

momentele în care vântul a 

încetat sau este prea slab. 

Transformarea energiei 

electrice din curent 

continuu în curent 

alternativ se face cu 

ajutorul invertoarelor sta-

tice, construite cu compo-

nente semiconductoare. 

Eficienta medie a turbinelor 

eoliene actuale este de 20-

25%, dar poate creste daca 

sunt amplasate la 200-250 

metri inaltime. Cum însă 

energia primară nu costă 

nimic, această eficienţă re-

lativ scăzută nu este un im-

pediment. In schimb, cos-

turile de instalare a acestor 

mori de vânt este foarte 

ridicat. 

Deşi aceste centrale eoliene 

sunt de mult cunoscute si 

utilizate în diferite părţi ale 

lumii, la noi în ţara ele sunt 

înca în fază experimentală. 

Conform spuselor meteoro-

logilor, zonele cele mai fa-

vorabile pentru amplasarea 

unor astfel de centrale sunt 

sud-estul şi sud-vestul ţării. 

Energiile viitorului… continuare din numărul trecut 

La limita dintre judeţele 

Caraş-Severin şi Mehedinţi, 

între Topleţ şi Orşova, la 

altitudinea de 380 de metri, 

unde viteza vântului este 

de minimum 6,5 metri pe 

secundă se află în construc-

ţie un parc de turbine eolie-

ne. Acesta se va întinde pe 

o suprafaţă de 250 de metri 

pătraţi, iar centralele eolie-

ne vor fi amplasate la 4,5 

kilometri de Orşova. Trei 

astfel de turbine sunt finali-

zate, ele costa cca 1,2 mi-

lioane de euro şi desvolta o 

putere de câte l kW. Restul 

de 30 de turbine vor fi mai 

mari, de producţie ger-

mană, cu o capacitate de 

1,5 MW pe unitate. O astfel 

de turbină costă aproxima-

tiv 1,8 milioane de euro. 

Parcul eolian de la Topleţ-

Orşova va intra în exploata-

re la sfârşitul anului 2009 şi 

va aduce un profit lunar 

beneficiarilor de 250.000 

de euro, energia fiind furni-

zată în Sistemul Energetic 

Naţional. Lucrările la alte 

două centrale eoliene vor fi 

finalizate la sfârşitul lunii 

iunie 2010. 

Autor:  

prof. Silviu Zimel  

 

Desen: 

Prof. Felicia HUIDEŞ 
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Proiect -„Ce ştii despre Uniunea Europeană?‖  

Acest Proiect îşi propune să informeze elevii din București despre  
istoria, modul de funcţionare, pilonii, atribuţiile,  drepturile cetăţenilor, 
instituţiile și personalităţile Uniunii Europene. Editarea unei broșuri 
informative despre Uniunea Europeană  având ca element de 

originalitate, faptul că e scris de elevi pentru alţi elevi din Bucuresti și 
nu numai. 

Grup ţintă:  elevii de liceu (14-19 ani) din București  Activităţi 
principale 
• Cercetare – activităţi de proiectare managerială; 
• Seminarii de informare a elevilor despre Uniunea Europeană; 
• Concurs  „Europa noastră !‖ : 

        Secţiuni: materiale jurnalistice si postere; cultură generală si esee 
        Secţiuni: 14-16 ani; 17-19 ani; 
• Elaborarea brosurii „Europa noastră !‖; 
• Conferinţa  „Ce știi despre Uniunea Europeană‖: 
Festivitate de premiere concurs, evaluare proiect, dezbateri;  
Unităţi de învăţământ  participante la proiect: 

Grupul Scolar Industrial „Unirea‖ 

Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu‖ 
Grup Scolar ―Elie Radu‖ 
Colegiul Tehnic ―Edmond Nicolau‖ 
Colegiul Tehnic de Poștă si Telecomunicaţii ―Gheorghe 
Airinei‖ 

Datorita sa zicem deformatiei 
profesionale uneori chiar si 

cand “umblu” pe net tot la 
scoala ma gandesc. Asa se face 
ca mi-am pus odata o 

intrebare, ceva de genul “Ce 
inseamana scoala pentru 
tineri?”. Am pus-o in scris, am 
dat “Enter” si iata ce-am gasit: 

Karl- Germania—Pentru mine 
inseamna o inchisoare!Adica te 
duci de dimineata de la 8 pana 
dup-amiaza la 12 sau 13, sau 
poate chiar 14! La ora 14 cel 

tarziu iti da drumul din 
inchisoare, dar a doua zi 
(exceptand zilele de sambata si 
duminica) trebuie sa te duci din 
nou la inchisoare! Of! Cine a 
inventat scolile e un idiot.  

Cindy – SUA—Pt mine scoala e 
un loc unde pot face misto de 

cineva, unde pot sa ma 
intilnesc cu prietenii... si nimic 
mai mult! 

Yno Yamanka – Japonia 

Scoala-un loc in care te 
distrezi, iar oamenilor le pasa 
de viitorul tau! 

Hairre Ruth - Israel 

Pai...eu cred ca m-am matu-rizat. 
Am realizat  ca scoala... nu e o 

inchisoare...ci... iti construieste 
viitorul...imaginati-va ...daca nu 
ar fi fost scoala, nu ar fi existat 

reviste, ziare, Internet ... căci... 
inainte sa poti scrie ceva... 
trebuie sa inveti sa citesti si sa 
scrii... e evident... Scoala poate fi 
un compromis favorabil! 

Dark_flower_Ann- Romania 

Mie imi este cam greu la scoala, 
dar mi-am dat seama ca daca nu 
existau scolile, nu s-ar fi inventat 

internetul si atunci ramaneam ca 

oamenii preistorici    . Si ma 
gandsec ca niciun copil nu ar 
rezista fara internet ! Mie una nu 
imi place la scoala, dar este 
necesar sa ne ducem acolo, 
pentru a invata cat mai multe 
lucruri, si pentru a ne dezvolta 

imaginatia! Aceasta e parerea 
mea...  

Rose- Anglia—Nici mie nu-mi 
placea scoala...dar acum ca sunt 

la liceu ...parca e mai frumos...nu 
mai sunt nici profesorii asa de 
artagosi... iar eu chiar ma distrez 
la liceu...si nici nu prea se 

invata...cel putin eu... dar tot am 

medie mare. 

Nyu- Japonia— Pai, nu pot 

spune ca urasc scoala dar nici 
ca o ador. Imi place pentru 
ca la scoala exista si materii 
care imi plac (ok, ok... imi 
place numai engleza) si 

bineinteles pentru ca la 
scoala se leaga cele mai 
durabile prietenii. Dar cu 
toate astea, scoala este 
singurul loc unde poti lua 
note de 4 (chiar astazi am 
luat un 4 la geografie pentru 

ca mi-a pus profa o intrebare 
din lectia trecuta   Incep anul 
cu dreptul, nu? Bine macar ca 
nu l-a trecut in catalog!) si in 
care te intalnesti cu profesorii 
si colegii care nu iti plac. Cel 

mai mult ma enerveaza ca 
orele incep la 13:30 si se 
termina la 18:30 sau, aunci 
cand avem sase ore la 17:30. 
De la mine, scoala are un 
6,20 (cu muuulta 

indulgenta). 

GÂNDURI……. 
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Plecand de la ceea ce am 

citit m-am gandit sa pun pe 

hartie ce cred eu ca 

asteapta un elev de la un 

profesor si ce cred ca 

asteapta profesorii de la 

elevi , sau cum sa fii un 

bun elev, astfel incat sa se 

ajunga la un „compro-mis 

favorabil‖ pentru toti asa 

cum scrie Hairre Ruth. 

Ce vor elevii de la 

profesori? 

Cunostinte reale si dragoste 

fata de profesie.  

Dragoste si toleranta fata 

de elevi. 

O atitudine neobosita 

atunci cand ii ajuta si pe 

elevii din ultima banca. Un 

pic de simt al umorului 

atunci cand se comit mici 

“infractiuni”. 

Calitatile unui profesor 

adevarat! 

Un bun profesor trateaza 

elevii cu respect. 

NU are standarde duble. 

Este onest. 

Ofera mai multe sanse. 

Are mai multe modalitati 

creative de a-si tine lectia. 

Nu da multe teme, dar nici 

deloc. 

Calitaile unui elev 

adevarat! 

A deveni un bun elev este 

un “ proces’” indelungat, 

nici usor nici rapid. Ca sa 

devii un bun elev poti 

incerca urmatorii pasi. 

Pasul 1 

Fii perseverent!  

Sunt momente cand ai 

sentimentul ca esti la 

pamant dar trebuie sa 

mergi mai departe. 

Trebuie sa fii capabil sa 

lupti cu timpii morti pe 

termen lung 

Pasul 2 

Ordoneaza-ti  munca 

dupa prioritati! 

E foarte importatan mai 

ales la sfarsit de 

s e m e s t r u  c a n d 

incarcatura de sarcini 

devine greoaie. Un bun 

elev lasa pentru inceput 

munca deoparte si isi 

face mai intai o lista  cu 

ceea ce trebuie facut mai 

intai. 

Pasul 3 

Tine ochii deschisi si 

urechile „ciulite‖! 

Asta inseamna sa fii 

atent la tot ceea ce iti 

cere si spune profesorul 

pentru a nu risca sa 

pierzi ceva important. Ia 

not i te ch iar  daca 

profesorul nu o cere in 

mod expres. 

Pasul 4 

Fii tot timpul „in priza‖! 

Nu amana pregatirea 

pana cu o seara inainte 

de teza (examen)! Vei fii 

categoric nepregatit. 

„Tocitul‖ poate sa nu 

functioneze, in schimb 

Ce vor elevii de la profesori ? 

studiul in cateva zile iti 

poate aduce „ profit‖ 

Pasul 5 

Ai grija sa ai toate cartle si 

caietele ! 

Vino la ore pregatit! Carti, 

caiete, creion, etc. Incearca 

sa vii la clasa intr-o buna 

dispozitie sufleteasca, 

pregatit pentru ore -  altfel 

nu vei reusi nimic. Nu lasa 

sa se aglomereze temele.  

Sa nu fii atat de obosit 

astfel incat sa nu te poti 

concentra la ore. 

Sperand ca si unii si altii 

(elevi si profesori) vor 

realiza macar cativa din 

p a s i i  d e  ma i  s u s 

„compromisul” poate fii in 

avantajul tuturor. 
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