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CU CE NE MÂNDRIM ALE ADOLESCENŢEI VALURI DIVERSE
• C.N.M.B. În Topul Liceelor
Bucureştene
• Experienţa Pro În Matei Basarab
• Cupa Liceelor La Street Dance
• Zilele Alianţei Colegiilor
Centenare Din România
• Premiul Lykeion Pentru Solomon
Marcus
• Deus

•
•
•

Caravana Help@School
Legalizarea Drogurilor Uşoare În România ?
Tatuajele - O Formă De Exprimare

CREAŢIE
•
•

Elevul Parazit
Morţi Celebre - Bunul Simţ

•
•
•

Parada Liceelor Bucureştene 2009
Gripa Porcină
Horoscop

ÎN LOC DE INTRODUCERE
Salutare,
Matei
Basarab!
Lansăm astăzi o nouă revistă a şcolii,
“PERPETUUM MOBILE”, într-un format nou, de această dată şi electronic, pentru ca să poată fi citită
pe site-ul liceului de cât mai mulţi
dintre elevii şcolii şi nu numai.
Dedicăm mare parte din primul
număr al revistei…recapitulărilor.
După cum ştiţi foarte bine…fiecare
început de an înseamnă o recapitulare a materiei…Asta vom încerca
să facem şi noi aici pentru că multe
dintre evenimentele anului trecut
merită, iar noi nu am reuşit să surprindem decât câteva dintre ele.
Asta se datorează, desigur, şi faptului că suntem la început de drum,
dar sperăm ca după primul număr să
primim oferte de colaborare atât din
partea domnilor profesori, cât mai
ales din partea elevilor. De aceea,
profităm de ocazie pentru a vă lansa
o provocare. Căutăm candidaţi pentru trei posturi permanente:
Fotograf: condiţii obligatorii- să
posede un aparat foto
foarte bun, disponibilitate
de a participa la majoritatea
evenimentelor din şcoală,
să aibă talent în surprinderea celor
mai bune fotografii şi abilitate de a
le edita într-un editor foto (Adobe
Photoshop);

Editor:

condiţii obligatorii: să
cunoască programul
în care este editată
revista (Adobe InDEsign), să poată aşeza
în pagina textele articolelor şi fotografiile într-un mod
cât mai creativ, original;
Redactor:
condiţii
obligatorii: să cunoască foarte
bine limba română, să
aibă capacitatea de a re
dacta coerent un text jurnalistic, să poată participa
la evenimentele organizate de liceu,
să fie pasionat de un domeniu al
vieţii social-culturale (sport, modă,
psiholgie, literatură, etc)
Doritorii pot trimite un mail
pe adresa redacţiei cu subiectul:
« Colaborare revistă », în care să
menţioneze de ce domeniu ar dori
să se ocupe şi să ne trimită şi un material ilustrativ. În afară de cei care
vor ocupa posturi permanente în
colectivul de redacţie, orice alt elev
poate deveni colaboratorul nostru şi
ne poate trimite articole despre unul
dintre domeniile de interes amintite
mai sus.
Sperăm ca revista să devină o
carte de vizită a liceului în care toţi
ne desfăşurăm activitatea, elevi şi
profesori, şi să fie un motiv de mândrie pentru toţi.
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CU CE NE MÂNDRIM ?
COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI BASARAB”
ÎN TOPUL LICEELOR BUCUREŞTENE
Colegiul
Naţional
“Sfantul Sava”, Colegiul Naţional de
Informatică “Tudor Vianu”, Liceul
Internaţional de Informatică şi Colegiul Naţional “Matei Basarab” sunt
umăr la umăr printre cele mai bune
licee din Bucureşti, potrivit unei analize a Ziarului Financiar care a luat în
considerare criterii ca: performanţa
la concursuri internaţionale, ultima medie la admitere, precum şi
opţiunile elevilor la înscriere.

20% din elevii bucureşteni vor la
“Matei Basarab”
Pe primul loc în top, în funcţie
de media de admitere, se află însă
Colegiul Naţional Sf. Sava, unde
anul trecut, ultimul candidat admis
a obţinut o medie de 9,46 la testele naţionale. La Colegiul Naţional
Gheorghe Lazăr, ultima medie a fost
anul trecut 9,41, în timp ce la Mihai
Viteazul s-a intrat cu medii de până
la 9,20.
Dacă ar avea posibilitatea săşi aleagă în acest moment liceul în
cadrul căruia îşi vor continua studiile, aproximativ 20% din elevii de
clasa a opta din Bucureşti ar urma
cursurile Colegiului Naţional “Matei
Basarab”, potrivit sondajului re-

alizat de Softwin, ISMB şi Centrul
MunicipiuluiBucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională. Chestionarele au fost aplicate pe un eşantion
de 2.000 de elevi de clasa a opta,
prezenţi la cea de-a zecea ediţie
a Târgului de oferta educaţională,
desfăşurat la începutul lunii mai. În
vreme ce pentru “Matei Basarab”
şi-au exprimat opţiunea aproape
200 din cei 2.000 de elevi care au
răspuns, pe locul secund în topul
preferinţelor elevilor se afla Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”, care a
obţinut un număr de 98 de voturi. “O
influenţă majoră în ceea ce priveşte
opţiunile elevilor de clasa a opta au
avut-o părerile elevilor din clasele
mai mari, dar şi imaginea promovată
în timpul târgului.
Un rol important l-au avut şi
prezentarea în format electronic a
activităţilor desfăşurate în proiectele
realizate de elevii colegiului “Matei
Basarab” în străinătate”, a explicat
Albert Craiu, preşedintele Consiliului Municipal al Elevilor şi elev la
liceul “Matei Basarab”.

Sursa: www.zf.ro
Mai 2008

EXPERIENŢA PRO
În anul şcolar 2008-2009, Colegiul Naţional “Matei Basarab” a devenit partener cu ProTv Bucureşti, în
cadrul proiectului ProFM’sCool. În
Bucureşti, ProFMs’COOL îşi face de
cap în liceele “Gh. Lazăr”, “J.Monnet”,
“C.A. Rosetti”, “M. Viteazul”, “Şc.
Centrală”, “D. Bolintineanu”, “I.
Hasdeu”, “A.D. Xenopol”, “Lauder
Reut”, “M. Eminescu”, “I. Creangă”,
“I.L. Caragiale”, “E. Racoviţă”, “N.
Kretzulescu”, “D. Lipatti”. Şi în ţară,
ProFM’sCOOL se găseşte în “Liceul
de Informatică” din Braşov, “Decebal” din Deva, “Ovidius”, “Mircea
Cel Bătrân” şi “M. Eminescu” din
Constanţa, “Ghiba Birta” şi “Moise
Nicoară” din Arad, “Unirea” şi “Papiu Ilarian” din Tg. Mureş, “W.
Shakespeare” din Timişoara, “Horea,
Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, “Gh.
Lazăr” din Sibiu, “M. Eminescu” din
Buzău, “C. Negruzzi” din Iaşi, “D.
Ghica” din Bacău, “Lucian Blaga” şi
“E. Racoviţă” din Cluj.
Pentru noi, experienţa Pro a
fost una inedită. Liceul dispunea
deja de o staţie radio, iar ProFm-ul a
adus doar echipamentele suplimentare necesare unei bune funcţionări
a studioului: calculatorul, un mixer,
un microfon şi un modem Zapp noi.
ProFm-ul, reprezentat prin d-l Cristian Sântu, împreună cu profesorul
coordonator de proiect în liceu, d-na
profesoara Florentina Cristea, s-au

ocupat de preselecţia elevilor care
să alcătuiască echipa radio a şcolii.
Probele au fost de dicţie şi de cultură
muzicală. Au fost aleşi sa facă parte
din echipă: Bazgan Andrei, Constantin Cătălin, Stoenescu Nicoară,
Murăraşu Evelina şi Baciu Marius. D-l
Cristian Sântu s-a ocupat de trainingul nostru în privinţa utilizării echipamentului staţiei radio, dar ne-a
dat şi sfaturi preţioase pentru calitatea de viitor DJ radio. Programul
ProFM’sCool presupune furnizarea
via internet de semnale de identificare şi spoturi publicitare (care nu
depăşesc 120 de secunde per pauză)
şi, bineînţeles, de muzică.
Începutul a fost plin de entuziasm, ca de obicei. Dar ne-am lovit de ostilitatea colegilor de liceu,
care preferau să-şi selecteze muzica
şi credeau că acum nu vor mai avea
libertatea să o facă, de ostilitatea
elevilor din Consiliul Elevilor, care
au considerat că i-am deposedat de
sediu (care se afla în staţia radio) şi
chiar de nemulţumirea unor profesori că muzica este prea zgomotoasă.
Aşa că, entuziasmul ne-a trecut de
repede şi ne-am dat seama că avem
de luptat.
Ne-am mobilizat totuşi şi am
încercat să facem ceea ce ne doream
cu toţii: RADIO.
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Am schiţat un program de emisiuni, am făcut repetiţii şi am ajuns
la un proiect final: în fiecare zi, unul
dintre noi prezenta ştiri, horoscop,
recomandări culturale şi top ten-ul
liceului pentru care am creat şi un
site special de vot :
http://profmmateibasarab.z1.ro/.
Inutil să spunem că nici de
data aceasta nu ne-am bucurat de
prea mare succes. Mulţi colegi neau spus că sonorizarea nu este atât
de bună şi nu se înţelege mare lucru din ceea ce spunem, iar alţii neau spus că preferă să asculte muzica decât să ne audă pe
noi.
Aşa
că
acum
ne rezumăm doar la
anunţul ştirilor importante pentru şcoală.
Suntem însă deschişi
sugestiilor. Dacă aveţi
vreo propunere sau
vreun
comentariu
despre
activitatea
noastră, aşteptăm mailurile voastre pe adresa
redacţiei. Există totuşi
două evenimente organizate în parneriat
cu ProFM’sCool de care
suntem mândri şi pe
care vi le reamintim:
prima, pe data de 28
mai 2009, în colaborare cu PRO SPORT,
PROFM şi NOKIA: „Ora

de PROsport la Matei Basarab” (invitat special: Gabriela Szabo), iar
cea de-a doua în data de 9 iunie
2009: „PRO FM Rock Your School”.
ProSport a demarat competiţia
“ORA DE PROSPORT” şi în Colegiul Naţional Matei Basarab, eveniment care s-a desfăşurat în curtea
interioară a liceului. Au participat
elevii şcolii, dar au fost şi invitaţi
speciali ca Gabi Szabo şi Dan Filoti.
S-au format 4 echipe din culori
diferite: albastre, albe, portocalii şi
verzi. Echipa albastră s-a confruntat cu cea portocalie, iar cea albă cu
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echipa verde. În timpul meciurilor,
concurenţii au fost susţinuţi de proprii colegi, care au avut la dispoziţie
şi goarne în care au suflat tot timpul.
Atmosfera a fost încinsă de
muzica Rock, pe placul liceenilor,
făcându-i să uite de orele grele care
urmau la clasă şi au început să se
distreze, dansând si cântând.

câştigată de o elevă din clasa a IX-a,
aceasta spunând că trebuie să înveţe
mai întâi să meargă pe bicicletă
deoarece nu a mai avut niciodată una
şi nu se descurcă prea bine.
Pe parcursul meciurilor, Gabi
Szabo s-a alăturat elevilor, jucând
câteva serve, iar la sfârşit a declarat:

“Faceţi sport în primul rând pentru a fi sănătoşi! Iar dacă vreţi să faceţi
Echipele finaliste au fost cele performanţă, vedeţi dacă sunteţi cu
de culoare albă şi portocalie, cea adevărat pasionaţi!”
învingătoare fiind echipa portocalie,
alegându-se de pe urma succesului
MARIUS BACIU
cu numeroase premii: cupe, şepci,
tricouri, rucsacuri, mingi. Însă marele
premiu al zilei a fost o bicicletă, fiind
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ALEX şi KEO

Ne-au încântat cu cele mai noi melodii, în cadrul proiectului PROFM
“Rock Your School”
Înainte de vacanţa de vară, am avut parte de o premieră: un concert
în curtea liceului nostru. Invitaţii speciali, Alex şi Keo, ne-au încântat cu cele
mai cunoscute melodii ale lor. Pentru noi a fost un prilej de a dansa şi de a
ne distra alături de colegi. La final, nu am ratat ocazia să le luăm celor doi
câte un interviu.
- Salutări, Alex. Ce te aduce pe aici,
pe la noi?
- Păi, acest proiect al ProFM-ului,
desigur.
- Am văzut că ne-ai cântat şi ultimul
single al tău, Secret Discret…
- Nu, piesa se numeşte de fapt Secret.
- Secret, ai dreptate…spune-ne când
o să vedem şi videoclipul?
- Videoclipul a fost lansat deja, la
RMA acum 2 săptămâni, unde am
cântat piesa…
- Se tot vorbeşte că această piesă ar
fi împreună cu Puya, este adevărat?
- Da, varianta din videoclip este
împreună cu Puya.
- Dacă tot te-am prins, spune-ne, te
rog, dacă ne onorezi cu prezenţa şi la
Balul Bobocilor de anul acesta.
- Sigur, cu mare plăcere, dacă sunt
invitat.
- Te aşteptăm!
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- Salut Keo, ce te aduce pe la noi?
9
- Am venit să vă cânt astăzi, împreună
cu ProFM.
- Ce părere ai de publicul nostru?
- O primire frumoasă, vă place muzica şi asta se vede… am fost prin multe
licee şi pot să spun că mi-aţi intrat la
inimă. Sunteţi printre favoriţii mei.
- Şi despre proiectul acesta, ce ne poţi
spune?
- Este foarte bine venit, şi mi-a făcut
plăcere să colaborez cu ProFM şi să
vin astăzi aici la voi, sa cânt şi cred că
e important să mai aibă loc astfel de
evenimente, în fiecare liceu.
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CUPA LICEELOR LA STREET DANCE 2009

După cum ştim cu
toţii, street dance este
un stil de dans aparte,
modern şi plin de viaţă.
De mai bine de 3 ani, a
luat naştere şi cupa liceelor la street dance.
De-a lungul acestor ani, liceul nostru a
ştiut să se menţină pe
poziţii şi, de asemenea,
să ocupe locuri cât mai
bune.
Anul acesta, echipa a fost alcătuită din
3 fete, care, în urma
unor preselecţii, au fost
desemnate să reprezinte liceul nostru.
Cele trei fete, Patricia Firu, Monica Lazăr,
Evelina Murăraşu, s-au
pregătit intens, având
grijă să îmbine şcoala

cu antrenamente epuizante, dar bine motivate.Aşadar, am păşit
cu toţii spre prima
etapă a Cupei Liceelor
care s-a desfăşurat în
Clubul Max, din Regie.
Organizatorii, cei de la
3Cevents, se pare că au
pregătit un show de zile
mari. În deschiderea
marelui eveniment, au
dansat cei de la Street
Style, care ne-au încântat cu coregrafii pline de
energie, dar şi dificile.
După multe emoţii, a
intrat pe scenă şi liceul
nostru care a primit notele 4, 4, 4, notele fiind

date de la 1 la 5. Astfel,
primind aceste note,
fetele au păşit către a
doua etapă, unde au
avut la fel de mult succes, primind aceleaşi
note care le-au ajutat
să treacă şi de etapa a
doua.
Etapa a treia a fost
cea mai grea şi totodată
cea mai spectaculoasă,
deoarece fiecare liceu
a avut ca temă să imite
un solist sau o trupă.
Fiind trei fete,
Monica, Patty şi Evelina le-au reprezentat
pe cele de la Destiny’s
Child.
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Această
etapă
le-a adus fetelor şi nota
maximă, 5, reuşind
încă odată să treacă la
următoarea etapă, respectiv Etapa Finală pe
Bucureşti.
În finala pe municipiu,
trupele au fost punctate cu note de la 1 la
10. Liceele au avut de
prezentat un show cu o

tematică la alegere.
C.N.
„Matei
Basarab” a obţinut
notele 6, 7 si 8, note
datorită cărora cele trei
fete nu au putut trece
mai departe, ieşind astfel din competiţie.
În final, la ultima
etapă, de data aceasta
etapa naţională, Colegiul Naţional „Mihai Emi-

nescu” din Constanţa
a obţinut locul I, fiind
urmat pe locul II de Liceul „I. L. Caragiale” din
Bucureşti, iar locul III
a fost ocupat de Liceul
„Mihai Viteazul” din
Hunedoara.
EVELINA MURĂRAŞU
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ZILELE ALIANŢEI COLEGIILOR CENTERNARE
În
anul şcolar 2008-2009,
datorită d-nei director Daniela Popa,
Colegiul Naţional “Matei Basarab” a
devenit membru fondator al Alianţei
Colegiilor Centenare, alături de alte
mari colegii naţionale din întreaga
ţară.
În acest an şcolar, în zilele de
16-18 octombrie 2009, a avut loc la
Braşov, la Colegiul Naţional “Andrei
Şaguna”, cea de-a treia întrunire a
Alianţei Colegiilor Centenare, la care
am parcicipat în calitate de profesor delegat al Colegiului Naţional
«Matei Basarab ». Toţi participanţii
au fost de la început impresionaţi
de atmosfera care emana istorie în
Colegiul Şaguna. Nici nu se poate
altfel, având în vedere că aici au
învăţat sau au predat personalităţi
ca : Ciprian Porumbescu, Dumitru
Stăniloaie, Iosif Blaga, Lucian Blaga, Octavian Goga, Sextil Puşcariu,
Titu Maiorescu şi mulţi alţii. Nu
întâmplător, deci, deviza şcolii este «
Litteris et Virtuti ». Oricine păşeşte
în clădirea liceului, va fi impresionat
de holul în care se regăsesc numeroase plăci comemorative dăruite
de foşti elevi profesorilor cărora
le-au fost recunoscători. Nu am putut să nu zâmbesc trist, gândindumă câţi elevi şi-ar mai arăta astăzi,
în acest mod, recunoştinţa faţă de
profesorii care le-au călăuzit paşii în
viaţă. Am fost, de asemenea, cu toţii

impresionaţi de sala de festivităţi,
care are o arhitectură şi o pictură
impresionante.
Aici au avut loc şedinţele
Alianţei, într-o atmosferă cum nu se
poate mai propice pentru ceea ceşi propune să devină Alianţa la nivel
naţional: o forţă a învăţământului
preuniversitar românesc. În deschiderea adunării, au vorbit preşedintele
A.C.C., prof. George Cazacu, directorul Colegiului Naţional „Sf. Sava”,
din Bucureşti, directorii colegiilor
naţionale „Dr. Ioan Meşotă” şi „Andrei Şaguna”, din Braşov, membri în
consiliul director al A.C.C. şi invitatul
special, primarul Braşovului, George
Scripcaru. Toţi vorbitorii au salutat
înfiinţarea Alianţei şi întrunirea ei la
Braşov, exprimându-şi speranţa că
discuţiile se vor finaliza cu acţiuni
concrete.
Preşedintele A.C.C a prezentat
mesaje de salut adresate Alianţei
de către Federaţia Naţională a
Asociaţiilor de Părinţi, Tribuna
învăţământului, Comitetul Executiv

al Asociaţiei Profesorilor Europeni,
filiala română (AEDR).
După analiza detaliată
a activităţii Alianţei în anul şcolar
precedent, membrii Alianţei au
făcut propuneri concrete privind activitatea pentru anul şcolar următor,
dintre care cele mai importante au
fost: cultivarea unei relaţii speciale
cu mediul universitar, presupunând,
în primul rând, admiterea cu prioritate a elevilor din aceste colegii
centenare, parteneriate ştiinţifice
cu mediul academic, chiar la nivel
internaţional; crearea urgentă a unui
site şi a unui forum care să faciliteze
comunicarea dintre membri Alianţei;
lansarea unui concurs de sigle ale
Alianţei pe forum; protestarea prin
memorii la inspectorate şi minister
împotriva schimbării directorilor
pe criterii politice; colaborarea cât
mai strânsă cu Federaţia Naţională
a Părinţilor; efectuarea unei statistici la nivelul fiecărui colegiu care să
arate câţi dintre absolvenţii clasei a
XII-a sau dintre elevii claselor a XII-a
aspiră la meseria de profesor pentru a se atrage atenţia asupra peri-

colului de a nu mai avea profesori
competenţi în sistem pe viitor;
amenajarea sediului Alianţei cu fotografii ale faţadelor colegiilor (alb/
negru); aplicarea pe faţada colegiilor, sub denumirea liceului , a unei
plăci identice pentru toate colegiile pe care va fi precizat „membru fondator al A.C.C” sau „membru A.C.C”, după caz; păstrarea ca
reprezentanţi în A.C.C. a directorilor
fondatori şi a profesorilor delegaţi
pentru a se păstra o continuitate
a comunicării între membri; invitarea celorlalţi membri ai Alianţei,
în special a reprezentanţilor colegiilor din acelaşi oraş şi eventual din
judeţe limitrofe la zilele colegiilor;
diseminarea rezultatelor întrunirilor
A.C.C. în cadrul Consiliilor Profesorale şi în Consiliul Consultativ al Elevilor pentru o mai bună popularizare a activităţii Alianţei; aprobarea
dreptului de acordarea de premii din
partea colegiilor sub egida A.C.C.
După încheierea şedinţei de
sâmbătă, toţi participanţii au făcut
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o vizită la Prima Şcoală Românească
Braşov. Am văzut sala de clasă
numită după marele Anton Pann şi
am avut parte şi de o demonstraţie
a modului în care se tipărea pe vremea lui Coresi: fiecare pagină era
scrijelită în oglindă, literă cu literă,
pe o tăblie de lemn, se "imprima" filă
cu filă şi dura 1-2 ani până se realiza
o carte de 600 de pagini. Un efort
imens pentru lărgirea cunoaşterii în
rândul semenilor!
Aici, am fost aşteptaţi de prof.
Vasile Olteanu, care ne-a vorbit cu
mare patimă şi energie despre începuturile culturii noastre. Părintele
era întristat de faptul că niciunul
dintre reprezentanţii autorităţilor
din România nu mai este interesat de trecutul istoric. Domnia sa
ne-a mărturisit că a descoperit în
încăperile ascunse ale mănăstirii, în
curtea căreia se află şcoala, sute de
cărţi vechi, unele de o importanţă
covârşitoare pentru istoria noastră
şi chiar a vecinilor. Ca exemplu, ne-a
arătat că descoperise „săptămâna
trecută” prima Biblie a ruşilor şi un
steag al ţării noastre din 1922, de
la trecerea regelui Ferdinand pe la
Braşov.
E inutil să spun că ne uitam unii
la alţii cam neîncrezători, neştiind ce
să credem: ori părintele este mult
prea pasionat de ceea ce face, ori
ceva nu este în regulă în ţara asta, în
condiţiile în care vedem zilnic la televizor toate nenorocirile şi asemenea
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descoperiri trec neobservate.
În adunarea generală de
duminică, 18.10.2009, au fost prezentate şi suţinute de către
reprezentanţii delegaţi candidaturile pentru acceptarea în A.C.C.
a următoarelor licee:
Şcoala
Superioară Comercială “Nicolae
Kretzulescu”, Bucureşti; Colegiul
Naţional “Al. I. Cuza”, Ploieşti; Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”, Turda; Colegiul Naţional “Spiru Haret”,
Bucureşti; Colegiul Tehnic “Gheoghe
Asachi”, Iaşi; Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Iaşi; Liceul Teoretic
“Garabet Ibrăileanu”, Iaşi; Colegiul
Naţional “I. C. Brătianu”, Piteşti;
Au fost acceptate candidaturile
tuturor colegiilor amintite, cu
menţiunea că cele mai multe discuţii
au fost suscitate de Colegiul Tehnic
“Gheorghe Asachi” deoarece, fiind
un liceu cu profil vocaţional, s-a considerat că nu are aceleaşi obiective,
standarde, statut ca şi ceilalţi membri
ai
Alianţei.
		
		
		
		

Colegiul întrunea, însă, condiţiile
de acceptare conform statului în
vigoare al Alianţei, ceea ce i-a făcut

pe unii membri să propună modificarea statutului şi să reconsidere
invitaţiile de candidatură pe viitor, recomandându-se o evaluare
prealabilă prin vot electronic, înainte
de a trimite inviaţia de susţinere a
candidaturii unui liceu. În final, însă,
a fost acceptată şi candidatura acestui liceu cu menţiunea că va rămâne
singurul reprezentant al acestei categorii de licee în Alianţă, la fel cum
Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”, Bucureşti, va fi
pentru liceele economice.
În încheierea adunării, d-l Adrian Horodnic a evocat personalitatea
academicianului Solomon Marcus,
personalitate laureată de A.C.C. cu
premiul Lykeion pentru anul şcolar
2008-2009. S-a precizat că diploma
va fi acordată d-lui Solomon Marcus
în cadrul unei ceremonii organizate
ulterior la Bucureşti deoarece domnul academician nu a putut fi prezent
la adunare întrucât a fost plecat din
ţară. A fost însă prezentat mesajul
său de mulţumire adresat Alianţei
pentru distincţia acordată. Întrunirea s-a încheiat cu o excursie oferită
de gazde la Poiana Braşov, unde
am fost aşteptaţi, într-o atmosferă
tradiţională, de restaurantul Coliba
Haiducilor. Gazdele ne-au primit cu
jumări şi ţuică fiartă, în crama restaurantului, unde admirat cu toţii
proviziile pentru iarnă: struguri,
mere, nuci şi mai ales...murături.
Masa a fost bineînţeles gustoasă,
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iar la final, am primit din partea casei plăcintă cu brânză şi plăcintă cu
mere. Era evident că gazdele erau
mândre să ne aibă ca oaspeţi şi neau tratat ca atare. Pe câţiva dintre
noi ne-au făcut să zâmbim amar la
gândul că nu am putea să organizăm
aşa ceva la Bucureşti pentru simplu motiv că locuitorii oraşului nostru parcă nu au această mândrie de
a arăta altora cine sunt. Am plecat
încântaţi de experienţa pe care am
trăit-o la Braşov, puţini sceptici la
început că putem schimba ceva prin
forţa Alianţei, cu ceva speranţă la final, având în vedere oamenii pe care
i-am întâlnit.

FLORENTINA CRISTEA
profesor
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PREMIUL LYKEION PENTRU SOLOMON MARCUS

În data de 16 noiembrie 2009, a avut
loc la Colegiul Naţional
« Sfântul Sava » din
Bucureşti, festivitatea
de decernare a premiului Lykeion al Asociaţiei
Colegiilor
Centenare
din România domnului
academician Solomon
Marcus.
În
deschiderea
festivităţii, preşedintele
A.C.C, George Cazacu,
a făcut pentru oaspeţii
prezenţi (Radu Gologan,
preşedintele Societăţii
de Ştiinţe Matematice, Florin Colceag,
preşedinte IRSCA Gifted Education, directori
şi profesori din colegiile centenare) o scurtă
prezentare o Alianţei şi
a obiectivelor acesteia.
Domnul preşedinte a
motivat acordarea premiului domnului academician Solomon Marcus,
după care domnia sa a
luat cuvântul, facând o
analiză comparativă a
învăţamântului românesc actual şi a celui
promovat de Gheorghe
Lazăr, în secolul al XIX-

lea. Gheoghe Lazăr este
una dintre figurile marcante ale învăţământului
românesc,
râspânditor de cultură într-o
epocă în care aceasta
era considerată un apanaj al păturilor sociale înstărite. Făcând o
trecere în revistă a nivelurilor de învăţământ pe
care le promova Gheorghe Lazăr, domnul academician face câteva
observaţii referitoare la
învăţământul românesc
actual, pe care am preferat să le cităm pentru
a nu se pierde nimic din
savoarea discursului:
« Care este morala care se desprinde
din tot ce a rămas de
la Gheorghe Lazăr ? În
primul rând înţelegi un
lucru : că nu poţi să faci
şcoală ca lumea cu prea
mulţi deodată şi că noi
trecem, fără a acorda
atenţie, pe lângă unele
lucruri de o semnificaţie
imensă, dar pe care nu
le mai observăm. De
pildă, faptul că într-o
clasa de elevi, astăzi, în
România, se află vreo

25 de elevi şi nu maximum 15, are consecinţe
devastatoare
asupra
învăţământului,
asupra educaţiei. În jur
de 15, aceasta este cifra normală care permite dascălului să aibă
o relaţie personală cu
fiecare dintre şcolarii
pe care îi are în faţă şi
să stabilească de la început o relaţie de prietenie cu ei şi această
relaţie de prietenie să
se transforme treptat
într-o relaţie de iubire
reciprocă.
Pe urmă, faptul
că noi menţinem un
învăţământ bazat, şi în
realitatea lui la clasă
şi în modul de realizare a manualelor, un
învătământ bazat cu
preponderenţă pe modalitatea interactivă şi
nu pe cea interogativă,
pe cea, aş spune,
aproape de la egal la egal
are iarăşi consecinţe
devastatoare, negative.
Toată atmosfera din
şcoala lui Gh. Lazăr se
afla în contrast cu ce se
întâmplă acum. Acest

echilibru de care avem
nevoie…între poruncă,
întrebare, rugăminte,
acceptare, nici măcar
nu ni-l propunem,
darămite să-l realizăm.
Gh.
Lazăr,
în
câţiva ani de când a
venit în Bucureşti, şi-a
făcut discipoli pe marii
cărturari ai întregului
secol XIX, pe Ion Heliade Rădulescu, pe
Petrache Poenaru. Toţi
aceştia se recunosc ei
discipolii lui Gh. Lazăr.
El a realizat acest lucru nu prin poruncă, ci
printr-o extraordinară
capacitate afectivă, de
iubire, de seducţie.
Toată
acţiunea
lui Gh. Lazăr a avut un
efect imens de seducţie
care a marcat întregul

învăţamânt din secolul al XIX-lea. Iată dintr-o dată un program
pentru noi, cei de azi.
Acesta este testul unui
învăţamânt care nu
eşuează, ci reuşeşte,
aici se află : în efectul
de seducţie pe care
dascălul trebuie să şi-l
propună de la început
să-l realizeze şi treptat,
prin acest efect de
seducţie, să obţină de
la elevii săi iubirea pe
care el le-o acordă, să
obţină de la ei ceea ce
el a dat.
Ce este interesant la
Gh. Lazăr - să observaţi
atmosfera de libertate
care exista, nu una de
constrângere, ci una
de libertate. Observaţi
de la cine a preluat

ştafeta Spiru Haret 100
de ani mai târziu…de la
Gh. Lazăr. Să ai mereu
conştiinţa
lucrurilor
care
trebuie
începute, să ai capacitatea,
prospeţimea care săţi permită să ieşi din
rutină şi să înţelegi care
este chemarea momentului.
Aşa cum Spiru
Haret a avut luciditatea
importanţei eradicării
analfabetismului clasic,
Grigore Moisil a avut la
mijlocul secolului trecut
luciditatea importanţei
a l f a b e t i z ă r i i
computaţionale
a
populaţiei României,
într-un moment în
care foarte puţini se
gândeau la aşa ceva.
Această luciditate a lui
Grigore Moisil a devenit clară pentru toată
lumea abia câteva decenii mai târziu, dar nici
acum ea nu se reflectă
cum trebuie în programele şcolare, în manualele şcolare. Toată
această
alfabetizare computaţională a
rămas la stadiul instrumental, nu a ajuns încă
la un stadiu cultural.
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Şi mai vreau să
mă refer la alte câteva
aspecte care mi se par
esenţiale, dar pe lângă
care trecem fără a le
observa. Unul: faptul că
o mare parte din elevi,
şi în special la clasele
mici, sunt obligaţi ca la
sfârşitul anului şcolar
să cedeze manualele
după care au învăţat
pentru
şcolarii care
vin din urmă. Iarăşi mi
se pare a fi o măsură
cu consecinţe negative devastatoare. Ce
mentalitate a putut să
conceapă aşa ceva ?
Păi ce este un manual ?
Este suficient să ne gândim la propria noastră
şcolaritate.
Mi-aduc
aminte că la şfârşitul
fiecărei clase, eu aveam
manualul - era al meucu toate marginile umplute de semne de întrebare, de semne de
mirare, de observaţii,
de nedumeriri. Cum să
cedez aşa ceva ? Este
bunul meu personal,
el face parte din viaţa
mea personală, mai
personală decât periuţa
de dinţi. Cum să-l cedez
altcuiva? Această econ-

omie materială este ea
compensată de imensul
prejudiciu moral, cultural, intelectual? Dacă
elevul trebuie să predea
manualul, asta implicit
înseamnă că el nu poate
să-şi permită « să-l deterioreze » prea mult,
el trebuie să-l transmită
aproape la fel de curat
cum l-a primit. E ceva
devastator ! Nimeni nu
observă, lucrurile merg
mai departe…au intrat
în rutină…
Altă
chestiune
care pur şi simplu m-a
oripilat şi se repetă an
de an. Ce se întâmplă
este în conflict izbitor cu mentalitatea
Gh. Lazăr. Observaţi
ce se întâmplă în timpul grevelor profesorilor, care revin mereu.
Apar mereu la televizor informaţiile: elevii
vor veni la şcoală, profesorii vor veni şi ei, îi
vor supraveghea, dar
nu vor preda. Să mergem pe urmele acestui
text. În primul rând, a
continua şi acum, în
secolul XXI, de a vedea principala acţiune
a profesorului aceea

de a preda mi se pare
o gafă extraordinară.
Mai corespunde verbul acesta ? A preda
înseamnă că cineva la
catedră monologhează
şi ceilaţi scriu şi ei ce
spune profesorul, unul
e activ, altul e pasiv.
Dar chestiunea cea mai
importantă aici este
următoarea.
Într-o
mentalitate sănătoasă a vieţii
şcolare, ce ar fi trebuit
să se întâmple cu elevii
în perioadele de grevă
a profesorilor? Ar fi fost
un prilej extraordinar,
un adevărat laborator,
în care se putea experimenta capacitatea elevilor de a se autoorganiza, de a interacţiona,
un mod de a experimenta capacitatea elevilor de a prelua ei, cu
spiritul lor critic pe care
ar fi trebuit să şi-l dezvolte în orele obişnuite
de clasă. Dar nu prea
se întâmplă acest lucru
pentru că, aşa cum este
conceput învătământul,
profesorul
trebuie
să predea o anumită
materie şi este sub
teroarea acestui calen-

dar că până la cutare
dată calendaristică să
ajungă la cutare lecţie.
Acest lucru exclude sau
pune între paranteze
exact momentele cele
mai formative, cele mai
pline de miez, mai semnificative, acelea în care
elevii îşi dezvoltă capacitatea lor interogativă,
deranjează pe profesor, cu spiritul lor critic,
care evident va afecta
planul caledaristic cu
care vine dascălul că,
pentru el, lucru principal este ca nu cumva
să-l acuze vreun inspector că n-a ajuns cu materia unde trebuie. Şi
ce bine s-ar putea face
ca în timpul unei greve
a profesorilor, elevii să

interacţioneze, un elev
să reacţioneze critic
la textul unui alt elev,
să încerce ei singuri să
preia scenariul acesta
profesor-elev.
N-am
auzit să se fi întâmplat
în vreun loc aşa ceva.
Se repetă mereu
că în justiţie trebuie să
funcţioneze prezumţia
de nevinovăţie. Aş
spune chiar că în
educaţie avem nevoie
de un principiu oarecum opus. Avem nevoie
de prezumţia de a pune
la îndoială şi eventual chiar de a suspecta
ceea ce citeşti în carte,
ceea ce ţi se spune de
la catedră. Mie mi s-a
părut totdeauna că cel
mai mare respect pe

care mi-l poate arăta
un student este toc- 19
mai faptul că venea la
consultaţii ca să pună
la îndoială unele lucruri
pe care eu le-am spus la
curs. Acesta este simptomul cel mai clar al
unei relaţii asa-zis anormale. Chiar dacă nu le
spunem explicit acest
lucru, de fapt, tot procesul se desfăşoară, cel
puţin implicit, în ipoteza
că trebuie să respectăm
ceea ce scrie în manual,
în sensul de acceptare
a ceea ce spune profesorul. Nu, mie mi se
pare că, dacă-l iubeşti
într-adevăr, trebuie să
pui mereu la îndoială.
Credeţi că întâmplător
Descartes a început
prin dubito ergo cogitum ? Unde este loc de
îndoială în procesul de
educaţie?
Libertatea
de a pune la îndoială,
libertatea de a pune
sub semnul întrebării ?
Mi se pare ca întregul
mod în care educaţia
este
organizată
la
nivelul
birocraţiei
instituţionale,
ministere, inspectorate, nu
ţine seama de aceste

cerinţe elementare pe
20 care învăţământul de
la Sf. Sava, în forma sa
iniţială, îl cuprindea
uneori explicit, alteori
implicit.
Poate prin lucrurile pe
care le-am spus unii
dintre dumneavoastră
s-au simţit vizaţi, dar
şi eu personal mă simt
vizat pentru că nu totdeauna am reuşit să
realizez aceste îndemnuri, dar eu nu pot să
vin în faţa unor oameni
pe care-i iubesc cu lu-

cruri nesincere.
Acestea fiind zise,
vă mulţumesc foarte
mult pentru premiul
pe care mi l-aţi acordat. Vă mărturisesc că
rareori mi s-a întâmplat
să încerc o astfel de
satisfacţie la primirea
unui premiu pentru că
acesta este un premiu
care vine direct de la
oameni ai şcolii şi nu
este un premiu formal,
nu e un premiu acordat
aşa cum se acordă uneori global, la o întreaga

colectivitate cu prilejul unei cifre rotunde,
ci este într-adevăr un
premiu, în care văd un
semn al recunoaşterii
eforturilor mele.»
În finalul ceremoniei,
domnul
preşedinte Cazacu a
înmânat premiul domnului academician Solomon Marcus, care a
primit apoi felicitările
tuturor celor prezenţi.

FLORENTINA CRISTEA
profesor

DEUS
Înainte de a începe să vorbim
despre acest proiect, să înţelegem
mai întâi ce înseamnă. DEUS este
abrevierea titlului complet al proiectului: „Dimensiunea Europei în
Universul Secolului 21”. Este un proiect naţional, coordonat de Şcoala
Superioară Comercială “Nicolae
Kretzulescu”, în care sunt implicate
mai multe şcoli partenere printre
care se numără: Şcoala nr.172 “Sf.
Andrei” (Bucureşti), Centrul Şcolar
nr.3 (Bucureşti), Şcoala nr. 130
“M.Viteazul” (Craiova), Şcoala cu
clasele I-VIII (Podari - Jud. Dolj) şi,
binenţeles, Colegiul Naţional “Matei
Basarab” (Bucureşti).
Proiectul îşi propune dezbaterea mai multor teme de interes
european precum: “Universul muzicii clasice în context european”,
“Rolul diversităţii în dezvoltarea
personalităţii umane”, “Cultura
prin teatru şi muzică”, “Universalitatea ştiinţei”, “Ziua Europei este
şi ziua noastră”, “Mondializarea,
internaţionalizarea şi globalizarea
din perspectivă europeană”, “Lecţie
de democraţie – vizită la Camera
Deputaţilor” (7 aprilie 2009), “Excursie în Oltenia Subcarpatică” (
mai-iunie).
După ce am participat la
susţinerea mai multor teme în şcolile
partenere, joi, 12 martie 2009, a
venit şi rândul nostru. Împreună

cu colegii mei: Bazgan Andrei, Constantin Cătălin, Murăraşu Evelina,
Bituleanu Ruxandra, Baciu Marius,
Buhlea Radu, Copăceanu Irina, Călin
Ioana şi sub coordonarea d-nei prof.
Florentina Cristea, am organizat la
nivelul liceului o acţiune cu tema:
,,Manipularea prin mass-media”, din
cadrul proiectului amintit. Am creat
o prezentare prin care am încercat
să trecem în revistă principalele tehnici de manipulare din mass-media
şi nu numai, precum şi eventuale
modalităţi prin care ne putem feri să
fim manipulaţi.
Prezentarea s-a finalizat cu un
concurs între echipe prin care le-am
cerut invitaţilor din şcolile partenere
să identifice tehnicile de manipulare
din mai multe ziare, din reclame şi
să creeze ei înşişi un discurs politic
manipulator. Câştigătorii au primit
din partea noastră cărţi, iar celelalte echipe bomboane. Toată lumea a
fost încântată. La final, având în vedere că ne aflam foarte aproape de 8
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martie, cu ajutorul versurilor scrise
de Mircea Cărtărescu şi cu melodia
lui Ştefan Bănica Junior („Te iubesc,
femeie”), am putut să aducem puţină
fericire în sufletele doamnelor şi
domnişoarelor prezente.
Munca la acest proiect m-a
făcut să conştientizez atâtea moduri prin care eu am fost manipulat în trecut, fără să îmi dau seama.
Mi-am dat seama cât de importantă
este cultura, dar şi informarea pentru a evita pe cât posibil acest lucru.
Sper ca şi cei care au asistat la prezentarea noastră să fi înţeles asta.
Proiectul a fost, însă, şi o foarte bună

modalitate de interacţiune cu colegii
din alte şcoli, de a ne cunoaşte, de a
ne face noi prieteni.
În anul şcolar 2009-2010, vom
continua proiectul de parteneriat
DEUS şi sperăm că vom participa
şi în această perioadă la activităţi
interesante. Echipa de proiect se
poate extinde sau modifica. Aşa că
aşteptăm din partea voastră propuneri de teme şi doritori să participe la acest proiect….

STOENESCU NICOARĂ

ALE ADOLESCENŢEI VALURI
CARAVANA HELP@SCHOOL
O CAMPANIE ANTIFUMAT

sponzorizată de aceştia. Mulţi dintre
colegii care au venit să fie testaţi, au
luat această campanie ca pe o glumă,
fără să se gândescă la consecinţe şi
afecţiuni provocate de tutun. Ba mai
mult, elevii erau cu atât mai gălăgioşi,
fericiţi, şi vorbăreţi cu cât le ieşea
coeficientul mai mare, lăudându-se
că au scos mai mult decât prietenii
lor. Campania Help s-a lansat în UE
din anul 2005, aceasta făcându-şi
simţită prezenţa în România în anul
2007.
Caravana
HELP@SCHOOL,
organizată de campania de sănătate
publică a Comisiei Europene "Help –
Pentru o viaţă fără tutun" cu sprijinul
postului de radio PRO FM’sCOOL s-a
desfăşurat în perioada 28 Septembrie – 25 Octombrie 2009 în 16 licee din Bucureşti. Cercetări făcute
de organizaţii active în domeniul
sănătăţii au arătat că tinerii sunt
atraşi de ţigări şi de alte produse
De la 7 la 14
Fumător Pasiv
de tutun din curiozitate, dar şi din
De la 15 la 21
Fumător Uşor
dorinţa de a urma exemple şi comDe la 21 la 35
Fumător Activ
De la 35 la 51
Dependenţă de portamente din mediul lor cultural
şi social: moda, muzica, entertaintutun
De la 51 la 56
D e p e n d e n ţ ă ment, arta. Făcând apel la cadrele
didactice, caravana şi-a propus să
gravă de tutun
Această campanie s-a desfăşurat interacţioneze cu tinerii liceeni
în 16 licee, unde există program- într-o maniera interactivă şi nonul ProFM‘s COOL, organizaţia fiind conformistă, pentru a-i conştientiza

Pe data de 9 octombrie 2009,
Colegiul Naţional “Matei Basarab”,
a fost gazda unei campanii Anti-Fumat, organizată de Asociaţia "Help".
Această asociaţie are ca scop
măsurarea, prevenirea şi eventual
informarea elevilor, privind pericolele fumatului şi riscul la care se
expun ei şi persoanele din jurul lor.
Membrii acestei campanii, au
venit echipaţi cu aparate speciale
pentru
măsurarea cantităţii de
gudron pe care o persoana le expira din plămâni, având un rezultat cât mai exact. În urma acestei
investigaţii s-a constat ca peste 50%
din elevii liceeni fumează sau sunt
expuşi în mod direct fumului de
ţigară. Voluntarii au venit pregătiţi
cu un tabel unde, în funcţie de ce
număr arată aparatul, vezi cât de
dependent eşti:
De la 1 la 6
Nefumător
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asupra efectelor tutunului, pentru
24 a le comunica existenţa ajutorului
pentru prevenirea şi combaterea fumatului şi pentru a promova practicarea sportului ca o alternativă
sănătoasă.
Mesajul campaniei: "Dacă
fumezi nu înseamnă că eşti Cool! Tinerii trebuie ajutaţi să vadă adevărul
din spatele acestei imagini fantastice
a produselor de tutun şi să afle că
există ajutor pentru prevenirea şi
combaterea fumatului", declară Adriana Jipa, coordonatorul în Romania
al campaniei “HELP – Pentru o viaţă
fără tutun”. "Ca alternativă la fumat
vom promova practicarea sportului.
În acest sens, în colaborare cu profesorii de educaţie fizică din licee
vom organiza o competiţie sportivă
'Fugi de tutun', la care vom acorda
premii", adaugă Adriana Jipa.
Echipa HELP s-a întâlnit la
stand cu elevii şi cu cadrele didactice, pentru a efectua măsurători
de monoxid de carbon din aerul expirat, pentru a furniza informaţii şi
trimiteri către soluţii de renunţare
la fumat, iar aceştia au oferi obiecte
promoţionale de interes pentru
tineri. De asemenea, echipa HELP
îndeamnă cadrele didactice să se
implice oferind argumente pentru a
rezista presiunii colegilor şi mediului (exemplele personale, motivaţii
pentru evitarea fumatului, alternative sănătoase, etc.), împărtăşindule tinerilor sub forma unor ponturi

video ce au fost filmate la stand şi
au fost postate pe site-ul campaniei:

www.help-eu.com.
CIFRE

CHEIE

ALE
HELP

CAMPANIEI

După 4 ani de campanie, rezultatele sunt impresionante:
•
32% din europeni au văzut campania (59% dintre tineri);
•
75% din europeni şi 82% dintre
tinerii cu vârsta sub 25 de ani declară
că apreciază campania Help;
•
7 milioane de utilizatori ai siteului www.help-eu.com;
•
peste 1100 de evenimente
naţionale desfăşurate în toată Europa;
•
340 000 de europeni şi-au măsurat
nivelul de monoxid de carbon relativ
consumului de tutun din corp;
•
peste 6800 de articole şi reportaje în media.

CĂLIN ALEXANDRA
PÂRVUŢOIU CĂTĂLIN

LEGALIZAREA DROGURILOR 25
UŞOARE ÎN ROMÂNIA ?

În data de 15 octombrie 2009,
pe dealul Patriarhiei la fostul Parlament, a avut loc o întâlnire la care au
participat elevi, diverse personalităţi
şi persoane politice. La această întâlnire s-au prezentat: dl. Academician Constantin Bălaceanu Stolnici
(preşedinte CIADO România), dna.
Gainne Kenny (preşedinte de onoare
EURAD, preşedinte de onoare CIADO România), dna. Renne Bessling
(preşedinte internaţional EURAD),
dl. Lazăr Gigel (reprezentant oficial
EURAD la Consiliul Europei), dl. Mihai Cristian Atanasoaiei (prefectul
municipiului Bucureşti), dna. Mocanu Gabriela (consilier al Ministrului şi Tineretului şi Sporturilor),
dl. Cristian Alexandrescu (inspector
general al municipiului Bucureşti),
d-na. Mihaela Bună (preşedinte al
Federaţiei Naţionale a Părinţilor),
dl. Chiriţescu Florin (secretar gen-

eral ANCCSR-CIADO), dl. Andrei Papari (decanul Universităţii “Andrei
Şaguna” din Constanţa), Albert Craiu
(preşedinte al Consiliului Municipal
al elevilor). EURAD “Europe against
Europe” este un grup care se ocupă
cu multiplele încercări de a diminua
sau chiar de a eradica drogurile.
Această întâlnire a fost iniţiată
pentru a discuta pe baza temei
scandaloase a legalizării drogurilor
uşoare. Aş putea să vă fac o clasificare generală a drogurilor, dar îmi
amintesc spusele doamnei Grainne
Kenny: “Nu există droguri uşoare sau
droguri grele, există numai droguri,
aşa cum nu poţi să fii puţin gravidă,
mai gravidă sau nu.”
Toţi cei de acolo am fost de acord
cu un lucru: legalizarea drogurilor
uşoare nu poate fi aprobată.
“Un om moare la fiecare 60 de
minute în Uniunea Europeană din
cauza consumului de droguri.” “În
fiecare an în UE se înregistreaza între
7.000 si 8.000 de decese din cauza
consumului de droguri”. Aşa începe
fişa de prezentare antidrog, un mod
foarte bun de a începe deoarece
face oamenii conştienţi de pericolul
acestora.

NICOARĂ STOENESCU
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TATUAJELE

Sau ce să nu îţi desenezi pe piele pentru totdeauna...
În ziua de azi, din ce în ce mai
mulţi tineri vor să iasă in evidenţă.
Cu cât turma devine mai mare, şi perioada critică a pubertăţii prin care
trecem cu toţii îşi spune cuvântul,
dorinţa de a fi “oaia cea neagră” se
face simţită din ce în ce mai mult.
Putem să ne colorăm părul după cutia
de Skittles, să ne îmbrăcăm cu haine
cât mai colorate şi să ridicăm două
degete în pozele de pe Hi5, desigur,
făcute în baie, putem să ne punem
un pierce în buză sau în sprânceană,
asta dacă suntem mai curajoşi, sau,
putem să ne tatuăm.
Cui nu îi plac tatuajele?
Părinţilor, desigur. Şi…angajatorilor.
Şi…conducerii şcolii.
În caz că nu ştiaţi, un tatuaj nefericit plasat, nu numai că va
atrage privirile tuturor oamenilor de
pe stradă, dar poate figura ca motivul
neacceptării voastre ca angajat într-o
companie care se respectă. Prin urmare, dacă ţintiţi mai sus de meseria
de vânzător de ziare, angajat la salubritate sau, de ce nu, tattoo-artist,
trebuie să ţineţi cont de locul unde
alegeţi sa vă tatuaţi.
Un alt lucru de care trebuie să
ţineţi cont atunci când vă hotărâţi să
vă tatuaţi este, desigur, tatuajul în
sine. Cu toate că tehnica înlăturării
tatuajelor nedorite a avansat foarte
mult în ultima vreme, ea poate
rămâne încă o experienţă neplăcută.

Şi cum nu toţi putem merge
în Miami, la salonul faimoasei Kat
Von D, trebuie să alegem cu grijă
ce anume vom purta cu noi, pictat
pe piele, tot restul vieţii. Şi, după
ce ne-am hotărât, este bine să cerem şi sfatul unui prieten, pentru a
nu ajunge în situaţia persoanelor
următoare, ce intră astăzi în lista
noastră de neinspiraţi:

Chiar si pasiunea pentru sah
poate dauna...

I bet Judy loves it!

Terapie psihică? Trebuie să se
privească în oglindă? Nu, căci
ar fi fost scris invers

BAZGAN ANDREI

DIVERSE
PARADA LICEELOR

Cu ocazia aniversării a 550
de ani de atestare documentară a
oraşului Bucureşti, Inspectoratul
Şcolar al Municipiului Bucureşti,
Primăria Municipiului Bucureşti,
Asociaţia Şcoala Democraţiei şi Consiliul Municipal al Elevilor au organizat în ziua de 19 septembrie 2009,
PARADA ELEVILOR BUCUREŞTENI.
Pentru a sărbători cei 550
de ani de atestare documentară a
bătrânului Bucureşti, Primăria municipiului a organizat foarte multe
manifestări….pentru toate gusturile.
În diverse locuri importante
din Bucureşti, fiecare primar a organizat: concerte, parade de modă,
spectacole de muzică folclorică,
expoziţii de artă etc. Amintim doar
câteva evenimente desfăşurate în
următoarele locaţii: Centrul Istoric
(parada cu costume de epocă, par-

ada trăsurilor), Parcul Unirii (Spectacol Circul Globus, Spectacol Micul
Paris), Piaţa Constituţiei (Spectacol minoritatea ruşi-lipoveni Tihi
Dunai, Fanfara din VORONA, Spectacol minoritate greacă Ansamblul Ellas, Spectacol cu minoritatea
aromână - Ansamblul Dor), Arcul de Triumf (Expoziţie heraldică
românească, Vizitare Arc de Triumf, Distribuire materiale de promovare a instituţiilor municipale de
cultură), Parcul Izvor (animaţie copii:
baloane, animatori, face–painting,
Spectacol Teatrul Ţăndărică: „Capra
cu trei iezi”, Spectacol Opera Comică
pentru Copii: „Mirandolina”, Concert Bryan Adams, foc de artificii),
Piaţa George Enescu (Strauss Festival, Proiecţie - Vienna Music Film
Festival) si Muzeul Naţional al Literaturii Române ( Vizitare muzeu, Atelier pentru copii, Spectacol de teatru
dadaist, proiecţii de ecranizări ale
marilor opere literare şi dezbateri,
recital poezie).
Mă rog, le-am enumerat ca să
vă impresionez, că bineînţeles că nu
am participat la mai nimic. Am participat însă, vrând-nevrând la Parada elevilor. Evenimentul a început la
ora 15,00 cu reunirea şi organizarea
elevilor şi profesorilor diriginţi pe
esplanada din faţa Sălii Palatului şi a
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continuat cu marşul pe traseul: ParSala Palatului - Aleea Biserica
Kretzulescu - Calea Victoriei (benzile
1 şi 2) - Bulevardul Naţiunile Unite
(banda 1) - Bulevardul Libertăţii
(benzile 1 şi 2), finalizându-se în
Piaţa Constituţiei cu un concert muzical dedicat tinerilor, eveniment programat pentru intervalul orar 17,00
- 19,00. Sâmbătă, toată ziua a stat
să plouă şi a fost destul de frig, însă
acest lucru nu i-a descurajat pe elevii
liceelor din Bucureşti să participe în
număr foarte mare la Paradă şi să-şi
reprezinte liceul cum pot ei mai bine
- unii prin strigăte, prin cântece, alţii
prin costume de epocă sau cu majorete şi cu pancarte.
La paradă trebuiau să participe
cele 105 licee din Bucureşti, însă,
aşa cum era de aşteptat, nu s-au prezentat chiar toate, dar în orice caz
numărul participanţilor a fost impresionant, la fel şi lungimea pe care
se întindea marea de elevi veniţi la
paradă, încât, la un moment dat nu
se putea vedea unde începe şi unde
se termină. Unele licee au fost mai
bine pregătite ca altele, având pancarte şi costume special făcute pentru aceasta ocazie unică. Spre exemplu, cei care aveau o echipă de
teatru, s-au prezentat în costume
de epocă pentru a ne aminti tuturor
de Bucureştiul de altădată. La ora
16:00, parada a început. În acel moment, toţi elevii au pornit la drum
plini de entuziasm, au strigat cât
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i-au ţinut plămânii numele liceului
reprezentat, au bătut din palme şi
s-au manifestat cât de zgomotos au
putut până când au ajuns în Piaţa
Constituţiei.
Odată ajunşi acolo, toţi au fost
surprinşi să afle că nu au bătut atâta drum fără rost. Îi aştepta un concert în care au cântat: Lavinia, Blaxy
Girls, Alex şi Proconsul. Bănuind ca
elevii vor fi înfometaţi şi însetaţi,
organizatorii au pregătit corturi cu
răcoritoare şi cu mici. Era normal ca
după atâta mărşăluit şi strigat să ne
domolim foamea şi setea. De aceea,
dezminţim în totalitate comentariile
răutăcioase ale unor ziarişti, conform
cărora evenimentul care se dorea
„unul cât se poate de serios şi de decent, a reprezentat, pentru liceeni,
mai degrabă un pretext pentru a mai
consuma alcool cu colegii”. În jurul
orei 21:00, majoritatea elevilor au
început să plece cuminţi spre casă,
cu gândul să-şi facă temele pentru
săptămâna de şcoală care îi aştepta.
Desigur…

NICOARĂ STOENESCU

GRIPA PORCINĂ (AH1N1)
Luna aceasta au
fost confirmate mai
multe cazuri de gripă
AH1N1. O mare parte
dintre elevi a luat
acest lucru în serios
şi a început să poarte
măşti. Spre bucuria
multora, cele 4 cazuri
descoperite au determinat închiderea Colegiului Naţional „Matei
Basarab” pe perioada
9-13 Noiembrie.
Gripa porcină este
o afecţiune respiratorie
acută, cu contagiozitate ridicată, cauzată de
unul din numeroasele
virusuri gripale de tip A
(de regulă AH1N1, dar
există şi alte subtipuri
circulante: H1N2, H3N1,
H3N2). Deşi virusurile
gripe porcine afectează
de obicei porcii, pot
depăşi uneori bariera
speciei şi cauza boala la
oameni.
Care sunt simptomele infecţiei cu gripa porcină?
S i m p t o m e le infecţiei cu gripa
porcină la oameni sunt

similare cu simptomele
gripei sezoniere:
- Febră (peste 38°C);
- Oboseală;
- Tuse, durere în gât;
- Unele persoane infectate cu gripă porcină au
prezentat stări de vomă
şi diaree.

Febra
Febra nu este
mereu prezentă în cazul unei răceli, iar dacă
există nu este una
exagerată. În schimb,
în cazul gripei A (H1N1)
febra este un semn distinctiv. Este vorba de
febră mare, de peste
38 grade Celsius, care
durează mai mult de o zi,
de obicei fiind prezentă
între trei şi patru zile.

Tusea

Frisoanele
Nu sunt întâlnite
la o răceală. Pe de altă
parte, în cazul gripei A,
circa 60% dintre persoanele infectate au
frisoane.

Oboseala
Astenia se resimte
uşor când eşti doar răcit.
Însă, dacă ai luat virusul
A(H1N1), starea de
oboseală şi slăbiciunea
fizică sunt mai intense,
chiar severe.

Durerile de cap
În urma efectuării
a două studii, realizate
în Canada şi Singapore,
cercetători au ajuns la
concluzia potrivit căreia
persoanele infectate cu
acest virus pot fi contagioase o saptamână
până la 12 zile după
dispariţia febrei. Iniţial
, se credea că pacienţii
rămân contagioşi doar
24 sau 48 de ore după
ce se scăpa de febră.

Cand răceşti poţi
avea o tuse productivă,
cu expectoraţie. Gripa
A (H1N1) are printre
simptome tusea seacă,
uscată, care nu prezintă
nicio
expectoraţie
mucoasă.
NICOARĂ STOENESCU
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HOROSCOP de Laura Asultarei

30
BERBEC
Treci
printr-o
perioadă frustrantă. În
cuplu pare a exista o
neconcordanţă, o defazare sau un soi de
indiferenţă. Climatul este
apăsător. Exista şi posibilitatea ca relaţia să fie pusă
la încercare de adversităţi
exterioare.Ai mare nevoie
de exerciţiu fizic. Este o
prioritate. Ia-o uşor, cu
diplomaţie şi bunăvoinţă,
pentru a-ţi putea conserva bunele relaţii!

RAC
Ai tendinţa de a lua
lucrurile cam prea dramatic. Poţi găsi însă împliniri
într-o nouă dragoste. Psihic, te simţi însă confortabil. Ştii să-ţi foloseşti timpul în mod plăcut, ceea ce
are un efect foarte relaxant. Când e vorba de bani,
judecă limpede, fără a te
lăsa influenţat(ă) de cei
din jur, dragoste sau gustul aventurii!

TAUR
Dacă eşti într-o
relaţie stabilă, dar flacăra
pasiunii a cam pălit,
acum este momentul să
o reaprinzi. În cazul unei
relaţii încordate, reacţiile
foarte emoţionale pot
declanşa ciocniri aprinse.
Excesele, stresul şi o igiena de viaţă defectuoasă
potenţează riscul apariţiei
unor neplăceri. Ascultă-ţi
organismul, iar dacă ceva
nu este în regulă, du-te
imediat la medic!

LEU
Răspunzi instantaneu la orice provocare
şi-ţi place să provoci, să
vânezi, să cucereşti. Problema este că opoziţia în
curs de formare dintre
Marte si Jupiter dă reacţii
excesive şi tendinţa la
gesturi pripite sau imprudente. Ai grijă, să nu intri în bucluc!Ar fi cazul să
acorzi mai multă atenţie
sănătăţii. Când porneşti
într-o acţiune, evalueazăţi lucid resursele şi şansele
de reuşită!

GEMENI
În prima parte
a lunii noiembrie 2009,
obligaţiile
profesionale
pot afecta viaţa intimă,
prin lipsa de timp şi prin
neajunsurile generate de
suprasolicitare. Situaţia se
îmbunătăţeşte progresiv,
după 15 noiembrie 2009.
Este o perioadă propice
tratamentelor cosmetice.
Condu prudent şi ai grijă
de acte şi documente!
Atenţie la ce scrii/semnezi!

FECIOARA
Dacă doreşti să întreprinzi ceva pentru a lega
o nouă relaţie sau pentru a o îmbunătăţii pe cea
veche, acum este momentul, fiindcă ai în această
privinţă o inspiraţie şi o
inventivitate de zile mari.
Evită tot ce miroase a
bârfă, conspiraţie, implicare în acţiuni clandestine
sau suspecte!

BALANTA
Se poate să ai
emoţii şi dorinţe
exagerate, care ameninţă
să scape de sub control.
Există riscul să-ţi tulburi
serios echilibrul şi armonia, dar s-ar părea că, de
fapt, chiar asta doreşti... Ai
grijă de tine şi acţionează
cu prudenţă, mai ales
dacă te-ai născut în septembrie!

CAPRICORN
Dacă ai o relaţie
stabilă, apar multe ocazii
de a te distra la diverse
întruniri agreabile. Dacă
eşti single, ieşirile în societate sunt bune prilejuri
de a întâlni o persoană
care ar putea însemna
ceva pentru tine. Mai
este posibil ca o relaţie
de amiciţie să devină
deodată interesantă din
punct de vedere amoros.
Dacă ai nevoie de un sfat
financiar, apelează la un
expert! Prietenii nu te
pot ajuta în chestiuni de
natură materială.

SCORPION
Ţinând cont şi de
disponibilitatea afectivă
mărită, este de aşteptat
să zâmbeşti iubirii şi ea săţi răspundă la fel...Există
însă o problemă: tentaţia
exceselor şi a testării limitelor, care, scapă de sub
control, poate crea probleme.Caută să nu stârneşti
animozităţi, fereşte-te de
bârfe şi uneltiri!

VARSATOR
Ar fi bine să-ţi
controlezi impulsivitatea,
fiindcă Marte nu este
doar planeta dorinţei, ci
şi a războiului... Ai grijă
cu cine ieşi sau pe cine
provoci, fiindcă exista
un pericol de agresiune!
Apariţia "concurenţei" şi
accesele de gelozie sunt
alte scenarii posibile. Pericolele care te pândesc au
la origine numai propriaţi imprudenţă şi înclinaţia
către excese. Fereşte-te de
conjuncturile cu potenţial
conflictual sau violent!

SAGETATOR 31
O uşoară deschidere intervine în decada a
doua din noiembrie 2009.
Dar de dragoste te vei
putea bucura cu adevărat
abia luna viitoare, în decembrie.Şi, lucru rar la
tine, ai o uşoară tendinţă
la depresie. Ar fi de dorit să eviţi sau să reduci
consumul de substanţe
care nu-ţi fac bine şi care
creează
dependenţă:
ţigări, alcool, medicamente etc.). Nu te grăbi,
nu reacţiona impulsiv!

PESTI
Emoţiile
sunt
intense, iar interesul
amoros foarte focalizat, cu potenţial impact asupra muncii sau
a responsabilităţilor curente. Este o perioadă
potrivită pentru controale
medicale şi chiar pentru intervenţii stomatologice sau chirurgicale,
dacă acestea sunt necesare. Dacă ai animale domestice sau de companie,
îngrijeşte-le cu atenţie,
fiindcă există un risc de
incidente neplăcute!

CREAŢIE
ELEVUL PARAZIT
Are note mai mari
ca tine. Vorbeşte cu
tine în ore, dar tu eşti
cel pedepsit. Te înjură
atunci când îţi uiţi
cartea de engleză, pe
care oricum el ţi-ar fi
luat-o. Nu poate să şi-o
care singur, căci geanta Converse nu este
destul de încăpătoare...
Îl hrăneşti zilnic cu jumate din pachetul tău,
pentru ca aşa este
omeneşte. Este des înfometat, căci îşi cheltuie banii pe tricouri
Pull&Bear. Îi dai pachetul tău de şerveţele
umede extrasoft ca să
îşi şteargă adidaşii albi,

căci doar nu se cuvine
să stea cu ei murdari,
deşi afară plouă. Normal că nu are pix să scrie. De ce şi-ar lua unul,
deşi ţi-l cere pe al tău
de o săptămână? Sticla
de apă nu ar fi decât un
surplus de greutate pentru umărul lui, la care
are febră musculară,
căci vine de la sală. În
fiecare pauză îţi cere
gumă de mestecat. Fie
nu îi place gustul de
cafea ce i-a rămas după
cea cumpărată pe banii
tăi, fie trebuie sa aibă
o respiraţie de gheaţă.
Nu poţi să-l refuzi, doar
mergi pe principiul îţi

dau când am, deşi el
nu are niciodată. Pe
scurt, este elevul parazit. Trăieşte peste tot,
pe seama ta,
prin
instituţiile şcolare. Nu
este doar un elev-parazit, ci şi un parazit-elev.
Peste câţiva ani, el va fi
unul dintre parlamentarii somnoroşi, sau mai
ştiu eu ce altă persoană
importantă – un mare
parazit. Dar nu dispera!
Atunci va trăi pe seama
întregii ţări, şi nu îţi va
mai consuma guma.

BAZGAN ANDREI

MORŢI CELEBRE-BUNUL SIMŢ
Cu părere de rău şi
profundă durere vă anunţ
că a murit el, chiar el:
bunul
simţ...Aprindem
din respect o lumânare
care se încăpăţănează să
se stingă şi ne strângem
laolaltă să îi facem autopsia. Îl disecăm, scormonim
bine, bine şi găsim pitită
într-un colţ cauza decesu-

lui: a murit de ciudă.
S-o fi săturat săracul
să vadă cum îl batjocorim cu toţii şi îl umilim la
fiecare pas, să vadă cum
scuipăm pe stradă, pentru că nu ne mai sună
cunoscut numele său.
Şi cum toate acestea l-au îmbătrânit şi
i-au afectat ficatul, bunul

simţ s-a şubrezit rău de
tot...am mers cu autopsia mai departe şi am
văzut că, de ceva timp,
nu mai stătea prea bine
nici cu auzul...evident de
la toate înjurăturile pe
care le aude la orice colţ
de stradă, în orice loc, iar
maladia a degenerat, din
cauza celor care îşi bagă

şi îşi scot ... căştile din
urechi, obligându-ne să
le suportăm preferinţele
muzicale şi întinzândune nervii până...până...
ne băgăm şi noi căştile în
urechi.
Notăm conştiincios
cauzele decesului: “vorbitul pe la spate”, deghizat
perfect sub pseudonimul
“bârfă”, injuriile mai mult
sau mai puţin voalate
auzite în gura mare pe
stradă, strigatul în mijlocul de transport, astfel
încât să fii sigur că aude
tot călătorul cât de mitocan eşti. Fiecare dintre noi
ar mai putea să adauge,
desigur, câte un motiv.
Cine nu a fost la film şi nu a
fost deranjat de ronţăitul
floricelelor, al seminţelor,
de fâsâitul sticlelor de suc
în sala de cinematograf,
de cântecul manelelor de
pe mobil, dar mai ales de
comentariile nesărate ale
unor inşi care nu doresc
decât să arate că au avut
bani de bilet la un film la
mall? 				
Ce să mai vorbim despre aventura călătoriei
cu metroul sau autobuzul
în Bucureşti? Din momentul în care se deschid uşile

începe un fel de luptă între călătorii care vor să
coboare şi cei care vor
să urce primii să ocupe
un loc. Cei dintâi abia se
strecoară printre coatele
celor din urmă şi când, în
sfârşit reuşesc, cei care
au coborât se uită cu
duşmănie la “disperaţii”,
care zâmbesc victorioşi.
Nu mai contează că
în picioare sunt mai multe
femei decât bărbaţi, că
unele dintre ele sunt
însărcinate, altele ţin
copiii în braţe, altele sunt
bătrâne...nu le vede nimeni...că doar bunul simţ
a murit... În fine, ajungem
la capătul călătoriei cu
metroul şi suntem din nou
revoltaţi că scările rulante nu funcţionează, fără
să ne punem problema
că sunt blocate de zecile
de fluturaşi şi gume aruncate de alţi oameni care
nu au apucat să afle cine
e bunul-simţ...pentru că
murise de mult. Acestea
sunt doar câteva dintre
cauzele care au condus la
moartea bunului simţ. Nu
am mai căutat altele...că
sunt suficiente şi acestea.
Sunt sigură că voi mai ştiţi
câteva şi dacă simţiţi ne-

voia...puteţi să ni le scrieţi
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pe adresa redacţiei.
Dacă viaţa însăşi
nu e o bogată sursă de
inspiraţie vă invităm să
vă delectaţi cu Atlasul de
mitocănie urbană, lansat
de cei de la Radio Guerilla sau, pentru cei care
preferă lectura, cu opera
lui Alexandru Paleologu,
“Bunul-simţ ca paradox”.
Încheiem cu opinia autorului: ”Oamenii au impresia că bunul-simţ este
prostie şi platitudine. Cei
care cred că bunul-simţ e
o însuşire cuminte, care
nu aduce nimic nou, ci
doar repetă clişee, sunt ei
înşişi nişte clişee. De fapt,
le bon sens este o însuşire
paradoxală şi rară. Întotdeauna, contactul cu
adevăratul bun-simţ te
zguduie, rămâi mască.
Culmea genialităţii este
bunul-simţ, deşi am întâlnit multe cazuri în care
omul de geniu nu era şi
om de bun-simţ. »

ROXANA GUŢĂ
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