P erpetuum M obile
decembrie 2019

ISSN 2247-1030

Colaboratori

Profesori Colaboratori
IULIANA MARIA CĂPLESCU
RAMONA LAZARIUC
IULIANA BĂIAŞU
ROXANA NEAŢU
IRINA PETRESCU
MIHAI OPRIŞA
FLORIN ULETE
IULIANA SHAJAANI

ANA- MARIA ȚĂPESCU, Clasa a X-a I
IOANA BONDAR, Clasa a X-a G
LOREDANA STÂNGACIU, Clasa a X-a C
NICUȘOR ZAHARIA, Clasa a X-a C
LIVIU IOAN ZECHERU, Clasa a XI-a A
BUCUR IULIANA, clasa a X-a I

Grafică

ANDREEA GAVRILĂ, Clasa a XII-a A

LAURENŢIU LAMBRINOC, PROFESOR

Coordonator
FLORENTINA CRISTEA, PROFESOR

Colegiul National Matei Basarab
www.basarab.ro

PERPETUUM MOBILE

La Ceas Aniversar
Pare greu de crezut că au trecut 10 ani de când am început acest
poiect. Parcă ieri păşeam în Colegiul
Naţional „Matei Basarab”, cu emoţia
specifică oricărui început. Eram dornică să fac lucruri noi şi să contribui
cumva la creşterea prestigiului acestui
liceu. Întrucât mi-a plăcut întodeauna
să scriu articole sau pagini de jurnal
mai mult decât ficţiune, mi-am dorit să
creez un sistem mass-media în şcoală.
Astfel, a apărut proiectul radio „PRO
FM’SCOOL”, care a funcţionat câţiva
ani în liceu, primele proiecte video, primul curs de jurnalism şi… revista şcolii.
Am făcut cercetări şi am aflat că în
liceu mai apăruse o revistă, „Năzuinţe”,
dar nu-mi permiteam să preiau numele,
câtă vreme nu mă delegase nimeni să
fac acest lucru. Aşa că am început să
mă gândesc la un posibil nume pentru revistă, însă nimic nu mi se părea
prea inspirat sau potrivit. Am apelat la
ajutorul colegilor de catedră şi aşa a
apărut ideea salvatoare, dată de prof.
Camelia Ispas, cea care a „botezat”
revista: „Perpetuum Mobile”. Mi s-a părut un nume inspirat pentru ceea ce îmi
doream de la această revistă: să fie
într-o continuă mişcare, transformare şi
să reziste cât mai mult în timp. Şi iată
că acum, când liceul nostru aniversează 160 de ani de la înfiinţare, şi revista
aniversează un deceniu!

Nu aş fi reuşit acest lucru fără colaborarea colegilor mei, profesori, şi
a elevilor inimoşi, care s-au implicat
cu atâta dăruire în realizarea ei. Dar
îi sunt recunoscătoare în mod special, fostului coleg, prof. Laurenţiu Lambrinoc, cu care am început munca la
această revistă şi cu care am continuat colaborarea, chiar şi atunci când
dumnealui a părăsit liceul nostru. Nu a
vrut să renunţe la un proiect început
împreună şi a continuat să mă ajute la
realizarea aspectului grafic al revistei,
la aşezarea în pagină a articolelor şi
la ilustrarea acestora. De fiecare dată,
rezultatul a fost deosebit, iar aprecierile revistei pe măsură. Pentru tot ajutorul
său necondiţionat de atâta vreme, îi
mulţumesc în mod special!
În aceşti 10 ani, revista a obţinut
numeroase premii la Concursul Naţional de reviste şcolare, la fazele pe
sector şi pe municipiu şi a publicat zeci
de articole ale colegilor profesori şi
ale elevilor despre activităţile derulate
în şcoală, dar şi despre diverse teme
ştiinţifice sau artistice.
Mulţumesc tuturor colaboratorilor!
La mulţi ani, „Perpetuum Mobile”! La
mulţi ani, „Matei Basarab”!

Prof. FLORENTINA CRISTEA

160 de ani de

Perpetuum Mobile - decembrie 2019

Matei Basarab

Colegiul Național „Matei
Basarab”! Ce-ți vine prima dată
în minte la auzirea acestui nume? În ce ritmuri bate a ta inimă când sufletul îți e atins de
aceste patru litere: „C.N.M.B.”?

din iunie, „George Constantin”,
la care, datorită fostei doamnei diriginte, am avut onoarea
de a participa. La prima vedere a Colegiului, l-am simțit, mi-a
plăcut și m-a impresionat stilul
Pentru necunoscuți e doar arhitectural, apoi primii pași pe
un simplu liceu din centru, alții coridoarele liceului mi-au adus
îi știu magia și continuă să-l liniștea.
viziteze cu fiecare ocazie. Iar
Scaunele din sala de
ceilalți... sunt cei pe care i-aș festivități m-au făcut să mă
putea numi destul de norocoși simt acasă. La întoarcerea cu
pentru a-și avea destinul inter- autobuzul, deja îmi imaginam
sectat cu el. Ce au toți acești cum voi face acest drum zilnic.
oameni în comun, ce îi aduce În perioada repartizării, eram
împreună? Citiţi mai departe deja liniștită, știind că voi intra
pentru a putea afla!
în Basarab (nu datorită mediei,
În febra examenului de cla- ci o simțeam), căci eram îndrăsa a VIII-a, nici nu auzisem de gostită (și nu fără motiv).

termediul spectacolelor, iar sala
de festivități și energia cu care
e încărcată sunt elementele
decisive în a-l alege. Gata, ați
aflat! Despre sala noastră este
vorba, cea sub acoperișul căreia ne strângem noi, mateiștii.
Prin interme-diul reprezentațiilor
noastre, ne creăm amintiri împreună cu voi! În acest an şcolar,
în noiembrie 2019, iubitul nostru
liceu a împlinit 160 de ani!
Pentru a fi onorat cum trebuie, deși întotdeauna merită
mai mult, spectacolele de ziua
liceului au creat o nouă posibilitate de întâlnire a necunoscătorilor cu ceea ce înseamnă,
de fapt, spiritul mateist.

acest liceu. Bineînțeles, asta
Un mare număr de copii
Coridoarele au fost perînainte de festivalul de teatru descoperă acest liceu prin in- manent umplute de zumzetul or-
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Momente muzicale, de
dans și teatru au încântat privirile și auzul spectatorilor, iar în
acest timp, fotografii și reporterii
BHM și-au făcut datoria. Astfel,
în urma reportajelor, am putut
afla o mică parte din gândurile
și sentimentele celor implicaţi și
ale celor prezenți.
du-i pe mulți să-și pună în va„Repetițiile până acum loare talentul, iar pentru ceilalți
merg destul de bine, încă nu este o foarte bună sursă de dine iese totul perfect, pentru că vertisment.” (Mihaela Popescu,
nu am început încă repetițiile clasa a XI-a D)
serioase. Atmosfera este una
„E primul an în care voi
plăcută, de familie aș putea susține un moment artistic, voi
spune, pentru că în Basarab cânta piesa „Say you won’t let
toți suntem o familie. Mă aflu go” de la James Arthur. Sper
aici pe postul de co-organi- să iasă bine, căci e prima
zator al spectacolului, din par- dată când urc pe scenă!”
tea elevilor și mi-am dorit foarte (Irina Draica, clasa a X-a E)
mult să fiu implicate în aceste
„Cum liceul acesta a deevenimente. Spectacolele sunt
unele dintre lucrurile care m-au venit pentru mine a doua casă,
determinat să vin în acest liceu; consider că spectacolele sunt
sunt sufletul liceului nostru. Mo- cele prin care ne exprimăm limentele sunt asemănătoare, de ber și prin care legăm prietenii.
obicei, celor din anii trecuți: Sunt un mod de mulțumire pendans, muzică și teatru… doar tru profesorii care ne-au ajutat
că artiștii noștri reușesc de fi- în atâtea situații și sunt menite
ecare dată să aducă un ele- să îi reunească atât pe element surpriză. Vin copii din ce vii liceului, cât și pe profesorii
în ce mai talentați şi ne bucu- acestuia.” (Mara Dobre, clarăm că aleg liceul nostru! Sunt, sa a XI-a D)
în plus, foarte înzestrați și foarte
„Mulțumesc liceului pentru
inteligenți. Ce îi urez Basara- că mi-a oferit niște ani minunați,
bului?... La cât mai mulți ani, la din care am învățat foarte mulcât mai mulți copii deștepți și te lucruri, atât de la profesorii
talentați!” (Teodora Moldo- liceului, cât și de la elevii acesvan, clasa a XI-a B)
tuia. Liceul a reușit să-mi arate
„Sunt de părere că acest drumul pe care vreau să contispectacol este foarte benefic nui în viață și sper să aibă parpentru elevii Colegiului, ajutân- te de elevi la fel de inteligenți
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ganizatorilor, al participanților,
de cel al elevilor dornici de a
trăi și simți încă un spectacol
marca CNMB. Odată ce covorul roșu este călcat, nu mai este
cale de întoarcere. Astfel, începe o nouă poveste CNMB, una
dintre mii.

și de minunați, cum am cunoscut
eu în acești ani.” (Ionuț Preda,
a XII-a H)
Momentele muzicale neau încântat, ne-au atins sufletul și ne-au determinat să cântăm odată cu artiștii extrem de
talentați. Trupele bine organizate, cu apariții impecabile și
bine-cunoscutul cor ce a pășit
pe renumita scenă CNMB au
încântat publicul mateist.
Dansul... momentele de
dans ne-au făcut să ne ridicăm
de pe scaune, să ne scoatem
tele-foanele, să filmăm repede
pentru story-ul de pe insta, ori
ca amintire, sau, pur și simplu
pentru propria plăcere, pentru
a putea admira dansatoarele
ce ne-au încântat privirea cu
al lor talent.
În ceea ce priveşte teatrul...
prestațiile impecabile ale tinerilor actori au lăsat pe fiecare cu
gura căscată, au oprit timpul în
loc și ne-au transportat în universuri total necunoscute, atât
de plăcut de explorat. Filmări?
Nici vorbă. Telefoanele au fost
uitate în colțurile cele mai întunecate ale buzunarelor sau
ale ghiozdanelor, iar emoțiile,

5

Perpetuum Mobile - decembrie 2019

sentimentele s-au strecurat prin
fiecare „eu” din sală. Nu mai
rămăseseră decât poveștile
scenice, pe care voiau tinerii
noștri actori să le simțim, vorbele și ființa lor. Noi am rămas
fermecaţi de prestația lor, iar la
sfârșit, i-am răsplătit cu valuri de
aplauze și felicitări. Atât teatrul
în română, cât și cel în engleză
ne-au marcat pe fiecare dintre
noi.
Dar totuși... parcă lipsește
ceva. Un spectacol CNMB nu
poate fi doar atât. Pentru că
nici nu este. Ca de fiecare
dată, momentele în care luminile se sting și ușor-ușor toată
sala e pierdută în blițurile telefoanelor, ce se balansează de
la stânga la dreapta pe ritmurile unei piese lente au fost prezente. Iar sfârșitul a fost încununat de o horă obișnuită, apoi
de minunata noastră ciule-andră, interpretată de dl. profesor Ulete. Am fost mândri să ni
se alăture în dans și elevii altor
licee.
Iar dacă tot n-am reușit să
vă facem curioși cu privire la
spiritul mateist, poate im-presiile proaspeților noștrii boboci
despre spectacolele de ziua
liceului vă vor convinge.
„A fost efectiv genial... mă
bucur că am putut să contribui
și eu la el puțin. Este o opor-tunitate imensă de a face parte
din echipa Basarab, de a da
înapoi acestui minunat liceu
măcar puțin din cât ne oferă el.
Văzusem anul trecut spectacolul de Ziua Porților Deschise, iar
faptul că anul acesta am putut
urca pe scenă este incredibil.”
(Clara Pleşea, a IX-a E - Corul
„Matei Basarab”)
„A fost foarte reușit, nu am
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ere emoționale, iar satisfacția
simțită în timpul aplauzelor de la
final a făcut ca orele de muncă, multe ce-i drept, să merite
din plin!” (Ruxandra Zaharia, a
„În primul rând, colectivul IX-a E - Ingenio Art)
Drag Colegiu Național
liceului m-a primit cu brațele
deschise și m-a ajutat într-un „Matei Basarab”, sperăm ca
timp foarte scurt să mă inte- aceste câteva bucăți din sugrez. Oamenii care au ajutat fletul nos-tru să îți ofere înapoi
la realizarea spectacolului din măcar puțin din cât ne dai zi
toamnă sunt niște persoane de zi, oră de oră, pauză de
extraordinare, frumoase atât fi- pauză. La mulți ani! La cât mai
zic, cât și spiritual. Sunt oameni multe recorduri depășite și la
deosebiți, cu talente deosebi- cât mai multe locuri urcate în
te, care împreună au realizat topul liceelor bucureștene! Iar
un spectacol extraordinar. Tru- voi, elevi în pragul examenupa de teatru a liceului „Ingenio lui, mai aveți vreun dubiu legat
Art” m-a primit cu brațele des- de alegerea acestui liceu? Mă
chise și mi-a oferit ocazia de cam îndoiesc…
a-mi descoperi o nouă vocație,
Reporteri:
teatrul. Coordonatorul trupei,
Maria Rotaru, Irina Şuşco,
Florin Dobre, un om extraordinary, împreună cu Andrei, mâna A lexia N egoiţă , B eatrice T imofte ,
lui dreaptă și „fratele nostru mai
R aluca Vasilca
mare”, ne-au ajutat să punem
Fotografi:
în scenă două piese extraorAndreea Dragomir şi Maria
dinare, cu un puternic impact
Ionescu
emoțional și social. Pentru mine,
să joc în fața unui public a însemnat depășirea unor barivăzut elevi mai talentați decât
cei din liceul asta, iar vibe-ul
și sentimentele trăite... absolut
unice. Mi-a plăcut mult.” (Anda
Niculae, a IX- a B)

o fereastră către noi orizonturi

La început, nu am știut în ce mă bag. Știam
doar că mă interesa domeniul și nu avusesem
oportunitatea să intru în acest mediu. Despre ce
vorbesc? Vorbesc despre mediul marketing-ului
digital. Un domeniu interesant și util, cunoscut
peste granițe, dar mai puțin dezvoltat în România. DigiCon este o conferință despre marketing și advertising, „The Marketing Innovation
Conference”, conform site-ului lor. Conferința este
organizată de antreprenorul Andrei Tiu, fondator
al Agenției de marketing digital, Marketiu. O zi
întreagă, oameni deschiși, inteligenți și ambițioşi,
cu reușite impresionante, împărtășesc experiențe
din jurnalul carierei lor și ajută la expunerea unor
strategii. Începând cu ora 9.00, tot restul zilei,
urma să aflu o cantitate enormă de informație
care mă fascina, iar curiozitatea mea creştea cu
fiecare noutate aflată. Astfel, mi-am descoperit o mică pasiune pentru lumea aceasta, care
se află chiar sub ochii noștri, marketingul. Printre
oamenii care au vorbit, menționez organizatorul evenimentului, Andrei Tiu, invitatul acestuia,
Ștefan Gergely (antreprenor și fondator aurus.io)
și femeia de success, Laura Mușuroaea (vlogger
și influencer pe platformele de socializare).

Sentimentul că ești printre oameni care te susțin
si te ajută să-ți valorifici potențialul este ceva
ce aș vrea să simtă fiecare persoană.
În pauzele luate după discursuri, puteai
să comunici cu ceilalți participanți și chiar cu
invitații. Toată lumea era prietenoasă și dornică
de socializare. Pauzele durau 15 minute, prea
puțin pentru discuțiile ce erau în desfășurare.
După terminarea discursurilor ținute de
invitați, a început un after-party pentru a ne relaxa și a ne cunoaște mai bine. Pe tot parcursul
zilei, atmosfera a fost relaxată, întrucât toți oamenii prezenți te invitau la conversație și nu te
puteai simți în plus.
Câteva lucruri pe care le-am învățat în ziua
respectivă:
1. „Keep it meaningful!”
2. Nu aștepta momentul potrivit, creează-l!
3. Prin achiziționarea lucrurilor de firmă contrafăcute, susții poluarea.

Nu am nimic negativ de spus despre această experiență și vreau să încurajez participarea
la asemenea conferințe, care te dezvoltă puțin
Pentru mine, a mă afla în încăpere cu câte puțin, dacă ești dispus să investești timpul şi
numeroși oameni care au ceva de spus în do- resursele necesare. Care a fost ultima dată când
meniu și care, în fiecare zi, prin acțiunile lor, își
ai investit în tine?
demonstrează capacitățile, îmi dă dorința de a
cunoaște, de a mă dezvolta și de a gândi liber.
BUCUR IULIANA, clasa a X- a I
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RESTITUTIO MATEI BASARAB ÎN CEAS ANIVERSAR
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SIMPOZION NAȚIONAL DEDICAT ÎMPLINIRII A 160 DE ANI DE LA
ÎNTEMEIEREA COLEGIULUI NAȚIONAL MATEI BASARAB, BUCUREȘTI

După ce, acum un an, în 2018, la prima ediție
a Simpozionului, am vrut să fim parte componentă a
școlilor de elită din România care au gândit celebrarea Centenarului României Mari, anul acesta, la
a doua ediție, proiectul dedicat activităților pentru
„Ziua școlii” a fost inițiat pentru a aduce un prinos
de recunoștință celor care, de-a lungul istoriei, au
înțeles că doar prin educație un popor poate aspira
la civilizație. Așa cum se exprima liderul mișcării anti –
apartheid din Africa de Sud, ultimul erou veritabil al
planetei, Nelson Mandela: „Educația este cea mai
puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.”

la fel când și-au adus contribuția la educația națiunii.
În acest an (2019), societatea românească
sărbătorește 160 de ani de la pasul făcut de români
pentru constituirea statului modern, educația maselor
reprezentând un aspect vital în consolidarea acestui
stat. Și, în acest context, figura domnitorului Alexandru
Ioan Cuza este reprezentativă. Este cel care, în anul
1864, aproba prima Lege a Instrucțiunii Publice, care
reglementa de o manieră modernă, organizarea și
funcționarea sistemului educațional. Conform legii,
instrucțiunea publică se împărțea în trei mari cicluri de
învățământ: primar, secundar și superior (Art. 2). Ciclul
primar includea „școalele primare din comunele rurale
și urbane” (Art. 3). Ciclul secundar includea „liceele,
gimnaziale, seminariale, școalele reale, de bele-arte,
profesionale și școalele secundare de fete” (Art. 4).
Ciclul superior includea „facultățile de litere, de științe
matematice și fizice, de drept, de medicină” (Art. 5).

Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica
magna”, considera că la naștere, natura înzestrează
copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și
religiozității”, dar ele devin un bun al fiecărui om numai
prin educație. Rezultă că, în concepția sa, educația
este o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și
Prestigioasă instituţie de educaţie şi cultură roimplicit, de conducere a procesului de umanizare, iar mânească, Colegiul Naţional „Matei Basarab” din
omul „nu poate deveni om decât dacă este educat”. București, îşi are începuturile în a doua jumătate a seCu siguranță că și marii creatori de școală mo- colului al XIX – lea. În 25 noiembrie 1859, Alexandru
dernă, patroni ai învățământului românesc, au gândit Ioan Cuza emite Decretul Domnesc nr. 158, de înfiin-
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ţare a Gimnaziului „Matei Basarab”, ce poartă numele domnitorului ocrotitor al culturii şi iubitor al artelor,
care, în afară de multe institute de pietate, a înfiinţat
tipografii, spre a se tipări cărţi în limba română, a scos
limba slavonă din biserici şi a pus fundamentul culturii limbii naţionale. Astfel că, școala noastră dragă,
împlinește, anul acesta, 160 de ani de ființare. Prilej
de a omagia contribuția creatorilor de școală modernă.

lunii noiembrie 2019. Au fost trimise 70 de lucrări cu
caracter științific și didactic pentru cele trei secțiuni
– istorie, limbă și comunicare, științe. Lucrările aparțin
profesorilor din sistemul preuniversitar, primar, gimnazial
și liceal din întreaga țară – București, Ilfov, Alba, Timiș,
Cluj, Buzău, Argeș, Constanța, Maramureș, Brăila, Iași,
Gorj, Dolj, Sibiu și chiar de dincolo de granițele țării
(deși, am vrea să nu mai fie așa), din Chișinău, Republica Moldova.

Printre scopurile proiectului, se numără: promovarea evenimentelor legate de sărbătorirea a 160 de
ani de la crearea statului român modern; omagierea
personalităților care și-au adus contribuția la inițierea
și dezvoltarea proiectelor educaționale moderne;
cultivarea identității naționale românești; aprofundarea importanței acțiunilor întreprinse de făuritorii școlii
românești moderne.

Lucrările Simpozionului Național – „RESTITUTIO
MATEI BASARAB ÎN CEAS ANIVERSAR” – „Patroni ai
învățământului românesc, creatori de școală modernă”, ediția a II – a, s-au desfășurat pe data de 16
noiembrie 2019, în cadrul Colegiului Național „Matei
Basarab” din București, de ziua patronului spiritual al
liceului nostru, Sfântul Evanghelist Matei, cu participarea a 35 de profesori dintre cei care au trimis lucrările. Partenerii noștri instituționali au fost Inspectoratul
Școlar al Municipiului București, Casa Corpului Didactic – București și Muzeul Național de Istorie a României. Lucrările științifice și articolele de specialitate vor fi
publicate în Anuarul Asociației cultural – istorice „Amicii Trecutului Nostru Istoric – CNMB” (volum cu ISSN).

Obiectivele proiectului au urmărit dezvoltarea
competențelor de cercetare, selectare, interpretare și valorificare a informațiilor istorice cu privire la
contribuția personalităților care au inițiat și dezvoltat proiecte educaționale; realizarea unui schimb de
experiență între școli și alte instituții de cultură prin
promovarea bunelor practici în educație.
Proiectul a fost inițiat în luna august 2019 și termenul limită de depunere a lucrărilor a fost începutul

Prof. IULIANA MARIA CĂPLESCU
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REZULTATELE SPORTIVE DIN ULTIMII ZECE ANI
FAC CINSTE COLEGIULUI NAȚIONAL
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„MATEI BASARAB”
Sub semnul fair-play-ului, al inteligenței
sportive și al spiritului competitiv, toate echipele reprezentative au demonstrat de-a lungul
timpului că educația fizică are un rol esențial
în formarea caracterelor puternice. Fiecare
competiție la care am luat startul a reprezentat
pentru noi un mod de a pune în valoare atât
deprinderile și priceperile motrice, cât și tăria
de caracter, voința, ambiția și dorința de a fi
printre cei mai buni. Rezultatele în plan sportiv
nu au venit de la sine, ci au fost obținute ca
urmare a unei combinații între muncă, pasiune
și vocație, calități care ne-au adus pe podium
în fiecare an, dovedind pe parcursul întrecerilor
la care am participat, că putem obține premii
pe măsura eforturilor depuse.

• în anul școlar 2009-2010: locul I/ sector
și locul al II-lea/ municipiu - volei băieți, locul
al II-lea/sector - baschet fete, locurile al II-lea
și al III-lea/ sector - șah fete, locul al III-lea/
sector - handbal băieți și locul I/ sector - tenis
de masă fete;

În ciuda faptului că a concurat și alături
de licee cu profil sportiv, colegiul nostru și-a
pus amprenta în fiecare an în competițiile sportive, sub îndrumarea profesorilor de educație fizică, Petrescu Irina și Dumitrescu Elena, arătând
că acolo unde există pasiune pentru sport și
mediu favorabil pentru a-l practica, există și
performanță. Pe pista de alergare, pe teren
sau în sălile de sport, elevii noștri și-au pus în
valoare calitățile în cadrul întrecerilor de volei,
baschet, handbal, fotbal, cros, tenis de masă,
șah și sport aerobic.

• în anul școlar 2012-2013: locul al IIlea/ sector - volei fete, locul al III-lea/ sector
- baschet băieți, locul al III-lea/ sector - tenis
de masă fete, locul al II-lea și mențiune/ sector
- tenis de masă băieți, locul al II-lea/ sector
- șah fete, locul I/ sector și locul I/ municipiu concursul „Cine știe olimpism?”;

Numărul aniversar al revistei „Perpetuum
Mobile” mă îndeamnă spre o retrospectivă a
activității desfășurate în ultimii 10 ani în catedra de educație fizică a Colegiului Național
„Matei Basarab”, activitate încununată cu o
serie de rezultate cu care ne mândrim și pe
care doresc să le reamintesc la ceas aniversar.
Rezultatele înregistrate la Olimpiada
Națională a Sportului Școlar au fost:
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• în anul școlar 2010-2011: locul al IIlea/ sector - handbal băieți, locul al III-lea/
sector - volei băieți, locul al III-lea/ sector - tenis de masă băieți, locul al III-lea/ sector - volei
fete, locurile I și al III-lea/ sector - șah fete;
• în anul școlar 2011-2012: locul al IIIlea/sector - volei băieți, locul al III-lea/sector baschet băieți, locul al II-lea/ sector - șah fete
și mențiune/ sector - volei fete;

• în anul școlar 2013-2014: locul al IIlea/ sector - handbal băieți, locul al III-lea/
sector - baschet băieți, locul al II-lea/ sector
- volei fete, locul al III-lea/ sector - șah fete, locul al III-lea/ sector - șah băieți, locul al II-lea/
sector - tenis de masă băieți, locul al III-lea/

sector și mențiune/ municipiu - tenis de masă
Nu pot să nu reamintesc și performanța echibăieți, locul I/ sector - șah băieți și locul I/ sec- pei de volei masculin, care s-a clasat pe locul
tor și mențiune/ municipiu - concursul „Cine știe al III-lea la „Festivalul Sportului” din anul școlar
olimpism?”;
2016-2017, o performanță deosebită pentru li• în anul școlar 2015-2016: locul al III-lea/ ceul nostru, în acel învingându-ne doar liceele
sector - baschet fete, locul al III-lea/ sector - sportive. Un alt rezultat notabil este locul al IIbaschet băieți, locul al II-lea/ sector - tenis de lea obtinut la „Raiffeisen Bucharest Marathon”.
masă băieți, mențiune/ sector - volei fete, locul
Nu a trecut foarte mult timp de când a înceI/ sector - șah fete, locul al II-lea/ sector - șah put anul școlar în curs și deja elevii noștri s-au rebăieți, locul I/ sector - concursul „Cine știe olim- marcat la competițiile organizate în cadrul Olimpism?”;
piadei Naționale a Sportului Școlar, obținând
• în anul școlar 2016-2017: locul al II-lea/ mențiune/ municipiu la cros fete, locurile I și al
sector - volei băieți, locul al III-lea/ sector - fot- III-lea/ sector la tenis de masă fete și locurile I și
bal băieți, locul al III-lea/ sector - baschet fete, al III-lea/ sector la șah fete. Cum Olimpiada nu
locul al III-lea/ sector - baschet băieți, locul al II- s-a încheiat, cu siguranță nu vor întârzia să apalea/ sector - tenis de masă fete, mențiune/ sector ră și alte rezultate.
- tenis de masă băieți, locul I/ sector și mențiune/
Catedra de Educație fizică s-a implicat în
municipiu - șah băieți, locul I/ sector - concursul acești ani și în spectacolele aniversare, prin co„Cine știe olimpism?”;
regrafiile de dans popular, contemporan, sportiv,
• în anul școlar 2017-2018: locurile al II-lea street dance, gimnastică ritmică și aerobică, coși al III-lea/municipiu - cros fete, locul al III-lea/ regrafii construite cu multă pricepere și dăruire.
sector - baschet băieți, locul al III-lea/ sector - Prin înființarea în parteneriat cu Junior Achievebaschet fete, locul al III-lea/ sector - volei băieți, ment a clubului „I heart sport”, destinat acțiunilor
mențiune/ sector - fotbal băieți, locul al II-lea/ de voluntariat și activităților sportive de masă,
sector - tenis de masă fete, locul I/ sector - șah prin colaborarea cu SAM 3, în vederea intefete, locul al III-lea/ sector - șah băieți, locul I/ grării copiilor cu dizabilitați mintale ușoare,
prin competițiile organizate de Ziua Europeasector - concursul „Cine știe olimpism?”;
nă a Sportului Școlar, prin inițierea si coordo• în anul școlar 2018-2019: locul I/ munici- narea unor proiecte, dar și prin revista „Școala
piu si locul I/ sector - sport aerobic fete, locurile și competiția”, elaborată cu ocazia împlinirii a
I si al II-lea/ sector - tenis de masă fete, locurile I, 150 de ani de la înființarea Colegiului nostru,
al II-lea şi al III-lea/ sector la șah fete, locul al II- am dovedit seriozitate, muncă susținută și prolea/ sector - baschet fete şi locul al III-lea/ sec- fesionalism. De asemenea, de menționat sunt și
campionatele interne organizate în fiecare an
de catedra de educație fizică, pe ramuri sportive, scopul acestor campionate fiind acela de
a implica cât mai mulți elevi în activități de tip
competițional, dar și de a educa elevii în spiritul
unui mod de viață activ și sănătos.

Prof. IRINA PETRESCU
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sector - tenis de masă fete, locurile al II-lea și al tor - baschet băieți, locul al III-lea/ sector - volei
III-lea/ sector și locurile I și al II-lea/ municipiu - fete şi mențiune/ sector - volei băieți, mențiune/
concursul „Cine știe olimpism?”;
municipiu - șah fete, locul I/ sector - concursul
• în anul școlar 2014-2015: locul al II-lea/ „Cine știe olimpism?”.
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Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv,
mitropolitul Iosif Naniescu,
fost profesor la C olegiul N aţional „M atei B asarab ”

Viitorul mitropolit Iosif Naniescu s-a născut la 15 iulie (stil
vechi) 1818, în satul Răzălăi
din Basarabia. Părinții săi, preotul Anania (Nane) Mihalache
și Teodosia, i-au pus numele de
botez Ioan. Din nefericire, el a
rămas orfan de tată la vârsta
de doi ani. În 1831, un unchi
al său, ierodiaconul Teofilact, îl
aduce pe Ioan la Mănăstirea
Sfântul Spiridon, din Iași, ca să
învețe carte (scrisul, cititul, tipicul
și muzica psaltică). Teofilact este
numit egumen, în 1834, la Mănăstirea Sfântul Prooroc Samuil
din Focșani, iar în 1835 ajunge
eclesiarh la Episcopia Buzăului
(sub vestitul episcop Chesarie),
luându-l cu el în Țara Românească și pe nepotul său.

forul Ioan este călugărit sub numele de Iosif, în Catedrala Episcopală din Buzău, iar a doua
zi este hirotonit diacon. Ca ucenic al episcopului Chesarie, ierodiaconul Iosif Naniescu intră
în 1836 la seminarul din Buzău,
care tocmai fusese înființat, și pe
care îl termină în 1840, iar între
anii 1840-1847 urmează cursurile Colegiului „Sfântul Sava” din
București.

mai târziu, este înaintat la rangul
de arhimandrit de către mitropolitul primat Nifon.

În 1863, devine egumen
la Mănăstirea Sărindar din
București. Între anii 1864-1870,
arhimandritul Iosif Naniescu a
fost profesor de Religie la gimnaziul „Gheorghe Lazăr” și la Liceul
„Matei Basarab” din București,
iar între anii 1870-1871 a fost
director al Seminarului Central
Iosif Naniescu este numit din București.
în 1849 egumen al Mănăstirii
La 23 aprilie 1872, arhiȘerbăneștii Morunglavului din mandritul Iosif Naniescu a fost
județul Vâlcea, iar în noiembrie hirotonit arhiereu, fiind ales, în ia1852, este înaintat la rangul de nuarie 1873, episcop de Argeș.
protosinghel de către Sfântul
La 10 iunie 1875, a fost ales
Calinic, pe atunci, episcop al
Râmnicului. În 1857, este numit Mitropolit al Moldovei, instalaegumen la Mănăstirea Găiseni, rea sa la Iași având loc la 6 iulie
La 23 ianuarie 1835, raso- din județul Dâmbovița. Patru ani 1875. Timp de 27 de ani, vene-
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rabilul mitropolit Iosif Naniescu
a păstorit cu o rară blândețe
și înțelepciune Mitropolia Moldovei. Aici a depus cea mai
bogată activitate a sa duhovnicească, teologică, pastorală și
socială, rămânând pentru urmași
un exemplu viu și greu de imitat.
„Catedrala Mitropolitană din
Iaşi a fost începută de mitropolitul Veniamin Costachi. Din păcate nu a finalizat-o. În urma unei
greşeli de proiectare, turla mare,
aflată între cele patru turnuri laterale, s-a prăbuşit. În vremea în
care Iosif a venit ca Mitropolit
la Iaşi, cel dintâi lucru pe care
l-a avut în vedere a fost acela
de a finaliza Catedrala. Întrucât
în 1877 are loc Războiul de Independenţă, a amânat lucrările
ca să-i ajute pe soldaţii români

La 26 ianuarie 1902, Mitropolitul Iosif Naniescu cel sfânt
și milostiv „i-a părăsit pe fiii săi
duhovnicești și s-a strămutat la
cereștile lăcașuri, pentru a sta în
fața marelui Arhiereu Iisus Hristos”.
Mormântul său se află în partea
de sud a Catedralei Mitropolitane din Iași, a cărui construcție a
fost dusă la bun sfârșit sub păstorirea sa. La înmormântarea sa,
ministrul Cultelor, Spiru Haret, a
spus: „Bun, blând, îngăduitor, Mitropolitul Iosif ne-a dat la toţi pildă vie de iubirea de aproapele,
înţeleasă în sensul cel mai înalt
şi mai nobil al cuvântului. Ştia să
facă binele cu atâta discreţie,
încât niciodată nu s-ar fi ştiut că
l-a făcut, dacă nu ar fi venit trista
ocazie de astăzi, când vedem în
doliu oraşul întreg, casa bogatului ca şi a săracului, a ortodoxului ca şi a eterodoxului. (...) prin
virtuţile sale, prin înţelepciunea
sa, prin stăruinţa ce a pus pentru
a desăvârşi cel mai măreţ monument religios al ţării, început de
un alt mare Mitropolit, Părintele
aflaţi pe front şi pe familiile aces- Iosif Naniescu şi-a înscris una din
tora. După război, au fost relua- cele mai glorioase pagini în istote lucrările Catedralei. Timp de ria înalţilor prelaţi ai ţării”.
aproape zece ani a adus CaIosif Naniescu a fost proslătedrala în această formă cu mult
efort, cu multă osteneală, cu mul- vit ca sfânt de către Sfântul Sinod
tă rugăciune şi frământare. După al Bisericii Ortodoxe Române, în
sfinţirea din 1887, Iosif Naniescu ședința din 5 octombrie 2017,
a adus în catedrală moaşte- cu numele Sfântul Ierarh Iosif cel
le Sfintei Cuvioase Parascheva Milostiv, Mitropolitul Moldovei.
de la Mănăstirea «Sfinţii Trei Ie- Preafericitul Părinte Patriarh Dararhi». Mitropolitul Iosif Naniescu niel a prezidat la Iași ceremonia
a apărat Biserica într-o perioa- de proclamare a sfințeniei mitrodă în care era lovită din toate politului originar din Basarabia în
părţile. Pe lângă râvna faţă de 25 martie 2018, în contextul anicele sfinte şi faţă de rugăciune, versării a 100 ani de la Unirea
o altă virtute a lui Iosif Naniescu Basarabiei cu Regatul României
a fost milostenia. Noi, cei de as- (27 martie 1918). Prăznuirea sa
tăzi, trebuie să luăm exemplu din anuală se face pe 26 ianuarie.
pilda vieţii lui”, spune Pr. Prof. dr.
Ion Vicovan.

Creativitatea ,

o reală provocare a secolului
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sau despre curajul în artă
Creativitatea este o explozie de idei noi,
care generează soluţionări problemelor întâlnite
în multiple domenii de activitate. Întâmpinând zi
de zi diverse probleme la clasă, tehnicile creativităţii ne stau la îndemână, dându-ne o mână
de ajutor în rezolvarea lor.
De la an la an constatăm, din nefericire, interesul tot mai scăzut al liceenilor pentru lectură
şi, mai ales, refuzul acestora de a mai citi bibliografia minimă prevăzută de programa şcolară. În
acest context, al unui deficit de lectură în licee,
se mai poate vorbi despre creativitatea lor la
nivel literar? Ca profesori, putem declanşa manifestarea creativităţii sau dezvoltarea potenţialului creativ, pornind de la textele literare?
Pentru a răspunde la aceste întrebări, profesorii din liceele din Bucureşti s-au întâlnit, joi,
14 noiembrie 2019, la Colegiul Naţional „Matei
Basarab”, unde s-a desfăşurat activitatea municipală de tip workshop, având ca temă „Modalităţi de stimulare a creativităţii elevilor de liceu la
orele de limba şi literatura română” şi au împărtăşit din experienţa lor, în felul acesta realizându-se adevărate exemple de bună practică.

Activitatea a avut ca principal scop cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a redacta
compoziţii literare cu teme variate, aparţinând
tuturor genurilor literare, precum şi dezvoltarea
simţului estetic şi a valorilor culturale autentice.
În debutul acesteia, au fost premiate creaţiile
literare ale elevilor Colegiului Naţional „Matei
Basarab”, participanţi la sesiunea de comunicări
„Clasicism, Romantism, Baroc, Realism”, aflată la
cea de-a XXI-a ediţie. În continuare, activitatea
s-a desfăşurat sub forma unui dialog constructiv
între profesorii de limba şi literatura română din
Bucureşti, aceştia fiind invitaţi la un workshop în
care au avut ca sarcină de lucru stabilirea unor
criterii privind evaluarea unor creaţii literare de
la sesiunea de comunicări a elevilor Colegiului
Naţional „Matei Basarab”.

Profesorii participanți la acest workshop au
manifestat interes față de activitățile propuse,
fiind creat un climat educațional deschis. În a
doua parte, activitatea s-a desfășurat într-o manieră interactivă, favorizând dezvoltarea personală și chiar însușirea unor noi cunoștințe în mod
atractiv. Situațiile de învățare prezentate au fost
construite astfel încât să solicite participarea a
Provocarea fundamentală pentru cadrele cât mai multor profesori.
didactice ce îşi propun să sprijine învăţarea creGrupele de lucru organizate în cadrul
ativă şi performanţele creative ale elevilor conactivității
au realizat materiale care au avut în
stă în a-i ajuta să-şi descopere aria creativităţii.
În şcoală, aceasta poate fi „predată”, înarmând vedere centrarea demersului didactic pe necopiii cu deprinderi specifice anumitor domenii, voile reale ale elevului, orientarea către un
punându-i în situaţia de a gândi original, prin a învățământ modern, de calitate. Sarcinile de lurenunţa la calapoduri, instituind în sala de clasă cru au pus profesorii și în ipostaza de elev, iar
o atmosferă armonioasă, lipsită de constrângeri materialele realizate au fost prezentate la finalul
externe. În cadrul lecţiilor de limba şi literatura activității. Discuțiile au fost animate, profesorii au
română, învăţarea creativă are drept finalita- manifestat interes pentru sarcinile de lucru prote realizarea unor comportamente individuale puse.
şi colective orientate spre căutarea, aflarea
şi aplicarea noului. În majoritatea intervenţiilor
Prof. RAMONA LAZARIUC
în vederea stimulării creativităţii este evidentă
componenta imaginativă.
Prof. IULIANA BĂIAŞU
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GLOW BUTTERFLY

teatrul ca joc

spre mișcarea scenică și dicție. Învățarea prin
experiență este cea durabilă și recompensantă,
iar educația prin sensibilitate este profundă, nu
informațională.
Jocul de rol reprezintă o stimulare emoțională
ce duce la stimularea intelectuală prin formarea unor conexiuni în creier. Ajută la crearea
abilităților de asumare a riscurilor, de flexibilitate în gândire, de independență, perseverență
și creativitate. Prin joc, ne reîntoarcem la natura
umană, de aceea ni se pare simplu, natural, nepericulos. De aceea, ne eliberează de frustrări și
ne crește încrederea în sine.
Piesele de teatru jucate de elevi ne deschid ușa spre o altă lume în care vedem clasa
ca pe o societate unde se face o educație cu
rost și cu folos, în care rezistența la stres poate
fi crescută, iar abilitatea de a face față conflictelor ca echipă se dezvoltă grație creativității și
flexibilității întregii trupe.
Cred că nouă tuturor, profesorilor și elevilor,
ne e dor să venim la școală pentru a ne bucura
de activitățile de la oră, pentru a vedea lumea
mai tolerantă, mai deschisă și asta face teatrul:
ne transformă, ne emoționează, ne face mai empatici și... mai umani!
Starea de bine în școală este dată de o
pedagogie responsabilă. Să nu uităm că puterea pașilor/ lucrurilor mici ne poate aduce mult
cu puțin efort, ne poate da creativitate, disponibilitate, responsabilitate pentru că avem dorință.
Doar așa putem ieși din virtualitatea vieții de azi
și intra în realitate!

Prof. ROXANA NEAŢU
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„I regard the theatre as the greatest of all
art forms, the most immediate way in which a human being can share with another the sense of
what it is to be a human being.” (Oscar Wilde)
„The Lesson”, „The Interview”, „Highschool
Romeo And Juliet”, „To Love Or Not To Love”,
„That Is The Question”, „The Taming Of The School”, acestea sunt doar câteva dintre titlurile pieselor jucate de GLOW BUTTERFLY, trupa de teatru în limba engleză a școlii noastre, Colegiul
Naţional „Matei Basarab”, din București, trupă
pe care o coordonez de mulți ani și cu care
am câștigat multe locuri întâi pentru originalitate, creativitate, interpretare, la concursurile municipale „My fest”, „Let’s Theatre”, „Visul de a fi
actor ”, de-a lungul anilor.
De ce teatru în limba engleză în școală și
în afară? Nu mai este de mult timp o întrebare,
ci un răspuns în sine, pentru că oricine rostește
aceste cuvinte, deja se gândește la beneficiile aduse nu numai în aplicarea curriculumului,
dar şi în dezvoltarea emoțională, în sănătatea
ocupațională și nu în ultimul rând în evoluția eului.
Teatrul este ca un joc ce nu implică traume, ce nu te obosește, ci, dimpotrivă, îți menține
atenția concentrată perioade lungi, acordând
șansa unei învățări de durată, deoarece folosirea emoției facilitează gândirea și memorarea,
dar duce şi la înțelegerea propriilor emoţii și
la gestionarea lor prin prisma intrării în rol. Aici
greșeala este admisă, deci nu există frustrări,
poți relua până iese bine și poți repeta până
știi tu că ești mulțumit și simți că ești undeva mai
sus decât la început.
Vocabularul, intonația, pronunția se pot
modela ușor când atenția îți este îndreptată și

Psihologia

și rolul ei
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în cunoașterea personalității adolescentului
Adolescența a fost definită atât în mod
științific, cât și în mod empiric. Cu toții trecem prin
această perioadă, poate cea mai importantă și
cea mai complexă. Au loc transformări, apar întrebări și dorințe: „Cine sunt eu?”, „De ce nimic nu mai
este cum era înainte?”, „Cine poate să-mi răspundă la întrebări?”. Eu cred că psihologia poate.
Psihologia este știința exactă a minții și a
comportamentului uman. Însă psihologia mai este
și o disciplină pe care elevii o studiază în clasa
a X-a și care are un rol extrem de important. Ea
poate să ne răspundă la întrebări și să ne ajute să înțelegem mai bine prin ce trecem. Unele
dintre cele mai frecvente întrebări sunt: „Ce personalitate am eu?” sau „Ce fel de persoană sunt
eu?”. Acestea fac parte din dorința noastră de
autocunoaștere.
Psihologia științifică îi ajută pe adolescenți
să înțeleagă sensul unui termen pe care sigur l-au
mai auzit, și anume personalitatea, noțiune mult
mai complexă decât pare. Adolescenții o definesc cu ajutorul limbajului cotidian și al expresiilor
folosite de oameni ca „personalitate puternică”
sau „personalitate matură” , însă fără ca ei să o
înțeleagă pe deplin. Numai psihologia ne arată
sensul personalității și caracteristicile ei.
Mulți psihologi au definit personalitatea în
mod diferit: „Personalitatea este organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea și comportamentul său caracteristic.”(Gordon W. Allport). Însă
din toate definițiile lor reies caracteristicile ei, caracteristici pe care adolescentul ar trebui să le
știe. De ce? Fiindcă aceste caracteristici stau la
baza înțelegerii personalității. Pe lângă caracteristici, personalitatea mai are și anumite laturi: temperamentul, aptitudinile, caracterul, inteligența și
creativitatea. Eu consider aceste laturi extrem de
importante, iar adolescentul sigur le poate afla
prin psihologie. Ele „compun” personalitatea și îi
ajută mult mai bine pe adolescenți să o înțeleagă.
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Totuși, tind să spun că psihologia este mult
mai mult de atât. Noi, elevii, ne întrebăm uneori cu
ce ne ajută unele materii? Și de aici și întrebarea:
cu ce ne ajută psihologia? Poate că noi nu realizăm însă că ea are un rol esențial în dezvoltarea personalității noastre. Psihologia nu înseamnă
numai definiții, legi sau noțiuni științifice greu de
înțeles. Ea reprezintă exemplificare și parte practică, înțelegerea unor lucruri prin aplicarea lor în
viața cotidiană. Pentru a răspunde mai clar la întrebarea de mai sus, am să folosesc ca exemplu
un adolescent de clasa a X-a care trece prin
perioda de cunoaștere și care este la începutul împrietenirii cu psihologia: și anume eu. Mă
numesc Țăpescu Ana-Maria și am 16 ani. Am să
mă folosesc ca exemplu, deoarece, pentru
a explica mai bine ce vreau să spun,
este mai uşor să aplez la propria
experienţă.
Eu de-abia am început
clasa a X-a și sunt neiniţiată în domeniul psihologiei.
Viața mea socială nu este
tocmai una ușoară, iar societatea din jurul meu începe
să capete o formă cu totul
nouă. Nu îi înțeleg în totalitate pe cei din jurul meu
și, mai ales, nu mă înțeleg
nici pe mine în totalitate. Pe
parcursul mai multor lecții, am
realizat că fiecare avem modul
nostru de a fi. Fiecare percepem
lucrurile diferit și gândim într-un
anumit fel. De asemenea, m-a ajutat
să îmi dau seama când ceva nu este
în regulă cu noi și, mai ales, m-a ajutat
să-mi dau seama că toți suntem unici. Noi
gândim și înțelegem lucrurile în stilul nostru,
într-un mod unic și diferit. De aceea, și
eu am calități diferite de ceilalți, ceea
ce nu este un lucru rău.

Sunt și alte lucruri care ar mai putea fi spuse despre psihologie. Însă eu cred că, doar vorbind și prezentând rolul ei în viața și în dezvoltarea personalității adolescentului, îl poate atrage
pe acesta să descopere mai multe din proprie
inițiativă. Dacă înțelegem mecanismul prin care noi
funcționăm, atunci societatea nu mai pare așa de
înspăimântătoare.
Am vorbit mai sus despre perioadele prin care
trec adolescenții și întrebările pe care și le pun pe
durata acestora, dar am omis să răspund la o întrebare importantă: cine sunt eu? Mulți adolescenți
î ș i
pun această întrebare și simt de
nevoia
de

autocunoaștere. Vor să se descopere și singura
care îi poate ajuta în acest sens este psihologia.
Recunosc că și eu mi-am pus această întrebare de
multe ori. Cine sunt eu?....ce rol am în această societate?....oare sunt capabilă de mai mult?. Acum,
că învăț psihologia, încep să înțeleg mai multe lucruri și să găsesc răspunsurile pe care le căutam.
Psihologia chiar ajută în acest sens și aș vrea să
explic din perspectiva mea cum. De exemplu, lecția
despre psihicul uman a răspuns la cel puțin două
sau trei întrebări pe care le aveam despre mine:
cum lucrează inconștientul, ce se află în el și ce
rol au subconștientul și conștientul sau care sunt
mecanismele prin care acționează. Când am făcut
această lecție, eu am fost absolut fascinată. Acum
știu cum funcționează mintea mea și că există mult
mai multă informație stocată în inconștientul meu
(informație care nu știu dacă va ieși la suprafață
sau nu). Drumul spre autocunoaștere este lung, însă
dacă ne dăm interesul și dacă avem voința de
a căuta răspunsuri la întrebările noastre, poate
atunci ne vom cunoaște mult mai bine, iar acest
lucru numai datorită psihologiei.
Odată cu întrebarea „Cine sunt eu?” vine și
dorința de a acumula cunoștințe despre autonomia noastră. Dar ce este oare „autonomia personală”? Ei bine, după părerea mea este abilitatea
de a fi liberi să luăm propriile decizii. Să avem un fel
de control asupra noastră. Psihologia are sigur un
răspuns mai clar în legătură cu acest subiect.
Pe scurt, psihologia reprezintă totul când
vine vorba despre personalitate, sinele nostru
și înțelegerea celor de lângă noi. Ea ne arată
drumul spre autocunoaștere, spre dezvoltarea
personalității noastre și spre înțelegerea lucrurilor
din jurul nostru. Ce ar fi viața noastră fără psihologie? Ar fi una fără sens, una pe care noi nu am
înțelege-o. Este esențial să ne cunoaștem pe noi
înșine și să ne cunoaștem ,„libertățile”.
Prin urmare, psihologia merită studiată fiindcă
este o materie foarte frumoasă și fiindcă are un rol
extrem de important în viețile noastre. Pe mine m-a
ajutat și încă mă ajută enorm de mult. Drumul spre
noi este facilitat de psihologie!

Ana Maria Țăpescu,
Clasa a X-a I
Prof. coordonator: Florin Ulete
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Am început să mă descopăr cât de cât mai
bine prin intermediul psihologiei. Am descoperit un
mod mai eficient de învățare, care îmi va fi probabil de folos mai târziu și am învățat cum memorăm,
cum gândim și în ce constă imaginația. Pot spune
cu încredere că psihologia ne ajută să avem o
altă perspectivă față de lucrurile pe care am crezut că le știm și chiar față de noi înșine și față de
cei din jurul nostru.

Elisabeta de Wied,
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principesa / regina
În anul 1916, trecea la
cele veșnice regina Elisabeta
a României, regina – poetă a
României, Carmen Sylva (din
limba latină – „cântecul pădurii”), pseudonimul său literar,
regina pe nedrept uitată în favoarea nepoatei sale, pe filiera
soțului, regina Maria. Astăzi, la
100 de ani de la dispariția ei,
să ne amintim de regina care,
venită din altă civilizație, cea
apuseană, germană, a știut să
îmbrățișeze valorile culturii române, tradițiile acesteia, portul
său popular.
Regele Mihai spunea că
„Valoarea regalității stă [...]
deasupra alternativelor politice sau a sistemelor de guvernare. Ea garantează mândria,
identitatea, continuitatea și
tradițiile. [...] Cea mai frumoasă
coroană regală este încrederea și dragostea românilor, iar
valoarea ei stă în propriile merite ale României.” Tocmai de
aceea este important să avem
o abordare diferită față de familia regală, alta decât cea
focusată asupra evenimentelor
istorice și a războaielor.
Un promotor al culturii și al
meșteșugurilor și cea care și-a
oferit ajutorul, în mod dezinteresat, pentru susținerea unor
oameni reprezentativi pentru
valorile românești, este Regina
Elisabeta a României (numele său complet fiind Elisabeth
Pauline Ottilie Luise zu Wied).
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R omâniei (1869 – 1916)

Dar soarele râdea: îi cunosc

tru de meșteșuguri românești,
iar țara noastră a participat
la Expoziția Universală de la
Paris din anii 1889 și 1900, cu
obiecte lucrate manual de către femeile românce.

O inimă-n pierzare,

Câteva titluri de preț ce
pot fi amintite sunt: „Vârful cu
dor ”, dramă lirică scrisă în colaborare cu poetul Mihai Eminescu; „Printre veacuri” (1885),
dedicat lui Vasile Alecsandri;
Regina și-a dedicat o „Cugetările unei regine” (1882);
bună parte din resurse pentru „La voia întâmplării” (1888), în
sprijinirea valorilor în domeniul colaborare cu Mite Kremnitz.
culturii. Lui George Enescu i-a
Să ne amintim câteva dindăruit o vioară făcută de un tre versurile poetei – regine...
celebru lutier, a construit lângă Peleș o sală de concerte
Furtuna zice…
de muzică simfonică și i-a fost
alături în evoluția sa muzicală
Furtuna zice: Eu cunosc
ascendentă. Totodată, admira
Pe oameni că le sunt duşmană!
opera poetului Mihai Eminescu,
Iar bruma zice: Îi cunosc
pe care îl considera un mare
romantic.
Şi eu, că-n suflet le fac rană!

Mai bine eu, că le dau hrană!
Pământului
Vai ce durere-n suflet,
Pământule, tu porţi –
De mii de ani tu singur
Îngropi copiii morţi.
Şi-aşa de multe lacrimi
Tu plângi de mila lor,
Din cer să-ţi fie Domnul
Atotîndurător.
Dar câţi copii la sânu-ţi
Mereu tu ai să strângi
Şi mii de ani, Pământe,
Vai cât o să mai plângi!
Frunze veștejite
Se zbate frunza de sânge,
Cu dor de aripare,
Din ram, restriștea o frânge,
Mânând-o spre pierzare.
Din arborele vieții, la fel;
Desprinsă-n porniri fără țel,
Fără urmă dispare.

Prof. IULIANA MARIA
CĂPLESCU
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Regina Elisabeta avea o
mare pasiune pentru literatură, îi plăcea enorm de mult să
scrie, de aceea, pentru a aduce un aport veniturilor celei mai
sărace case regale a Europei,
a făcut reclamă la unele mașini
Regina Elisabeta a dat de scris.
dovada de un spirit activ, luând
Sub pseudonimul de „Carinițiativa atunci când contextul men Sylva” (tradus din latină,
a impus acest lucru. În timpul cântecul pădurii), pseudonim
Războiului de Independenţă, ales chiar la îndemnul regelui
a înființat servicii de intervenție Carol I, pentru a delimita regimedicală pentru răniți și s-a na de poetă, a publicat paocupat de procurarea medi- tru romane, o mulțime de poecamentelor necesare tratării zii, opere dramatice și nuvele.
acestora. Mai târziu, înființează Cunoscând limbile română,
Azilul orbilor, „Regina Elisabe- germană, franceză și engleză,
ta”, care cuprinde și o școală a putut adopta o viziune mulpostliceală sanitară. Centrul tilingvistă asupra compozițiilor
este funcțional până în zilele sale. Unele dintre acestea au
noastre.
fost traduse de Mite Kremnitz
Din punctul de vedere al (doamna sa de curte, împreuîndeletnicirilor țărănești, regi- nă cu care are niște opere cona apărea deseori îmbrăca- mune), Mihai Eminescu, George
tă în portul tradițional româ- Coșbuc etc. La rândul ei, a
nesc, încercând să desființeze tradus în limba germană anumipreconcepția „cum că, doar te opere aparținând poetului
țăranii de rând mai poartă Vasile Alecsandri, de care era
astfel de straie”. A organi- legată printr-o puternică priezat la Castelul Peleș un cen- tenie literară.

Aceasta s-a născut în
Germania, căsătorindu-se cu
principele Carol I de România
(devenit primul rege al României), iar din anul 1881, odată
cu recunoașterea României ca
regat, devine regina țării.
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Aruncă-mă-n valurile mării
Aruncă-mă-n valurile mării

Pe ai tăi umeri genuna se abate.

Ca pe o piatră, uită-mă acolo,

Planctonul în față ți se strânge,

Zâmbește-mi cald din colțurile gurii,

Balene uriașe ducându-și jugul,

Damnează-mi pe veci viața de dincolo!

Inima pe loc ți se frânge,
Sufletul mistuindu-se pe de-a întregul.

Ieri te știam drept regina mării,
Îți căutam chipul în marginile firii

Aruncă-mă-n valurile mării,

În podul palmei, astăzi am nisipul,

Ca pe un înger, înalță-mă de acolo,

Fiordul de altădată în minte mi se imprimă.

Visează spre o lume nouă,
De e nevoie, împarte marea în două.

Pe creste sure păgâni planează,
Mânjindu-ți chipul și ți-l defăimează.

Ești la marginea prăpastiei,

Ieri te știam drept regina mării,

Încă nu-ți dai seama,

Azi alt sentiment în mine primează.

Astupă-ți rana cu o altă algă,
Eu nu mai vreau să îți simt teama.

Aruncă-mă-n valurile mării,
Ca pe o comoară, ridică-mă de acolo.

Pe veci mă îndrept spre zări uscate,

Privește în paradisul întins nouă

Ajunsu-mi-a de ale tale mâini sărate,

Simte pământul abisului cum trepidează.

Ochii îți râd la fel,
Dar nu-ți mai seamănă...

Din adâncul oceanului ceața se ridică
Sirenele toate îți aduc ofrande,
Tritonii cu suflet gol visează încet la tine,
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LIVIU IOAN ZECHERU,
Clasa a XI-a A

Ochii albaștri strălucitori priveau cu blândețe lacul din spatele casei familiei Bray.
Picioarele subțiri i se legănau deasupra apei tulburi. Norii
cenușii acopereau cerul. Era timpul pentru o plimbare
în jurul
lacului.
Acesta
e r a

adânc şi
mare. Plimbările în jurul lacului erau
un obicei al lui Fly, un mic băiețel
trist și singuratic.
Se plimba ușor pe malul apei.
Ploaia lovea pământul, acum
umed și alunecos. Picăturile atingeau solul des și rapid, zgomotul
fiind la fel de oribil ca ploaia.
Fly își lăsă greutatea pe
piciorul drept și se uită în jos, la
peștii din apă. Bucata de mal pe
care își așezase piciorul se desprinse de mal și Fly alunecă în
apă. Nu știa să înoate. Nu era nimeni care să-l ajute, locul era pustiu. Nu se zbătu, nu se sperie. Se
lăsă ușor luat de apă, din ce în
ce mai jos, spre adânc. În jurul lui,
pluteau toate obiectele pe care,
cu timpul, le aruncase în apă, ca
o joacă: ceasul bunicului, proteza mătușii, păpușa fără cap a
surorii, portofelul tatei, valiza mamei și actul de divorț al părinților.
Încet, Fly ajungea din ce în ce
mai mult la fundul lacului. Ochii
priveau ploaia cum lovea apa
la suprafață. Era din ce în ce mai
ceață. Plămânii băiatului erau plini cu apă, iar respirația din ce în
ce mai întretăiată. Se gândea la

lucrurile pe care avea să le piardă și la lacrimile pe care aveau
parinții lui să le verse. Asta doar
dacă își aminteau de el și observau că este mort, pe fundul lacului.
O lumină puternică îl sperie
pe Fly. Era acum noapte, iar o
mașină cu farurile puternic aprinse
îl claxona să se mute din drum.
Uitându-se în jur, observă că
era într-un alt oraș. Nu cel posomărât, uitat de lume în care trăia,
ci unul frumos, în orașul lui, București.
Era Bucureștiul lui.
Pe un afiș mare, de la intrarea orasului, scria „Fly’s Bucharest”.
Pentru prima oară, un zâmbet se
ivea pe fața băiatului. Își întinse
mâinile și începu să sară în ploaie.
Se simțea fericit pentru prima oară.
Se simțea... acasă. Populația era
formată din oameni de o singură
culoare: gri. Astfel, lumea nu mai
avea cum să se preocupe de rasism. Uneori, oamenii gri deveneau
roșii, când comiteau o crimă sau o
infracțiune, asa că puteau fi prinși
foarte ușor. Lumea era liberă, iar
armele și orice lucru, care în lumea
reală era inventat pentru a face
rău, erau ilegale.
Clădirile erau rotunde, triunghiulare și în toate formele posibile, pictate în negru sau alb de
oamenii triști, iar în culori vesele
doar de cei fericiți. Cei fericiți îi vizitau pe cei triști și îi ajutau, astfel
toți deveneau veseli, toți aveau
prieteni și NIMENI nu era singur.
Un singur lucru îi atrăgea
atenția lui Fly. Unde se afla Pădurea Pierzaniei? Era locul preferat al lui Fly din orașul pe care
și-l construise în cap de-a lungul
anilor. Merse de-a lungul străzilor,
până când ajunse la marginea
orașului. Acolo, găsi Pădurea Pierzaniei. Înaintă adânc, cât se poate de adânc în ea și se urcă în cel
mai înalt copac. De acolo, putea
observa orașul lui: Sediul Oamenilor Triști, unde vizitatorii ascultau
muzică, spuneau tot ce aveau pe
suflet, intrau triști și ieșeau fericiți
şi Sediul Oamenilor Veseli, unde

petreceau până când se întristau și mergeau la sediul menționat
înainte. Grădinițele, şcolile erau
toate cu copii gri, fără cei roșii,
care îi jigneau pe toți, în fiecare zi.
Aceștia mergeau la Turnul Roșu, închisoarea unde oamenii necurați
mergeau și erau transformați în
oameni noi, gri și cuminți. Fabricile
de ciocolată, biscuiți, lasagna și
paste își aveau și ele locul în oraș,
mari și frumos pictate, ca toate
casele vesele.
Primăria era cea mai neagră
clădire din oraș. Era locul unde
locuia Fly. Oricine ar fi intrat înăuntru, oricât de vesel ar fi fost, nu
putea să schimbe starea de spirit
a angajaților sau culoarea clădirii. Biblioteca, în cele din urmă,
era o combinație de culori. Lumea tristă și fericită mergea acolo, îngropându-și nasul în cărți. Era,
de asemenea, și „Sediul celor mai
buni prieteni”, unde toate certurile și bătăile între cei mai buni
prieteni se rezolvau ușor, cu vorbe
blânde și liniştitoare.
Ochii continuau să i se miște
rapid, observând fiecare obiect
și clădire. Umbrele oamenilor nu
erau afișate pe asfalt sau pereți,
ca în lumea reală. Acestea căpătau formă, conștiință și creier. Stăteau lângă omul căruia îi
aparțineau și mergeau cu el peste tot. Dacă îl pierdeau, contactau Sediul Umbrelor.
Dintr-o dată, întunericul
pădurii îl cuprinse și realiză că
imaginația asta a lui, care dădea pe dinafară, îi juca niște feste cât se poate de afurisite. Bulbuci de apă îi treceau pe lângă
urechi, ochii îi erau din ce în ce
mai încețoșați și nu-și putea mișca
corpul. Încerca să rămână acolo,
în orașul lui și să nu mai plece niciodată.
Fly își aștepta moartea fericit,
neștind ce lume afurisită îl aștepta
dincolo.
IOANA BONDAR,
Clasa a X-a G
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Fly

Cristalele
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și secretele lor
Un cristal este un corp omogen, anizotrop, ale
cărui particule componente, atomi, molecule, ioni sunt
aranjate într-o structură internă tridimensională, în diferite sisteme de simetrie, cu repetări periodice, numite
sisteme de cristalizare.

sulfat de cupru, pentru a se menține concentrația
soluției. Cristalul crește cu cât este lăsat mai mult timp
în soluție. După 10 zile, cristalul se scoate și se așază
pe un șervețel, pentru a se usca.

• Experiment IV – Dezvoltarea unui cristal cu mai
Articolul de față este rezultatul unei analize a multe fețe. Asemănător experimentului anterior, se alecristalelor în general, respectivi a cristalelor de sulfat ge un cristal de la experimentul I și se leagă de jur
de cupru și sulfat de potasiu și aluminiu.
împrejur cu o sfoară. Acesta se cufundă într-o soluție
SULFATUL DE CUPRU, cunoscut și sub numele și se lasă la crescut. Se poate observa și acesta cum
de piatră vânătă, este o sare a cuprului cu acidul crește, însă față de cel de la experimentul III, se dezsulfuric, cu formula chimică CuSO4. Dezvoltarea și voltă în toate direcțiile, deoarece este înconjurat de
modelarea unui cristal de CuSO4 – sulfat de cupru se sfoară. În soluție trebuie adăugat sulfat de cupru periodic, cu scopul de a-i păstra concentrația soluției.
poate face prin următoarele experimente:
După două luni, cristalul ajunge la o mărime foarte
• Experiment I – Obținerea soluției de sulfat de mare, moment în care, se scoate din soluție.
cupru se poate realiza prin încălzirea unei cantități de
Sulfatul de cupru se mai utilizează: la fabricaapă, apoi adăugarea sulfatului de cupru în aceasrea
de
zeamă bordeleză împreună cu hidroxidul de
ta. Se amestecă sulfatul de cupru până la dizolvare
completă, apoi se lasă la răcit. După 12 ore, cristale calciu (varul stins); ca reactiv în chimia anorganică;
se pot observa cum se formează pe fundul vasului. La ca mijloc de identificare pentru apă (cel anhidru); la
două zile de la realizarea soluției, cristalele se scot și obținerea altor săruri de cupru.
se lasă la uscat.
• Experiment II – Cristalele dezvoltate pe o sârma de cupru, cu formă sferică, introdusă într-o soluție
de sulfat de cupru concentrată. După o zi, se pot observa mici cristale care se formează pe sârmă. Acestea cresc, până când acoperă în totalitate sârma
de cupru. După o săptămână, sârma este acoperită
complet de cristale, moment în care, se scoate și se
lasă la uscat.

• Experiment III – Dezvoltarea unui cristal. Se alege un cristal rezultat în urma experimentului I și se leagă de o bucată de sfoară. Se cufundă cristalul într-o
soluție de sulfat de cupru. În soluție trebuie adăugat
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ALAUNUL DE POTASIU, cu formula chimică
KAl (SO4)2 ·12H2O are denumirea IUPAC: Sulfat de
potasiu aluminiu dodecahidrat. Alaunul este un tip de
sare dublă, fiind un sulfat dublu al unui metal monovalent și al unui metal trivalent. Dezvoltarea și modelarea
unui cristal de KAl (SO4)2·12H2O – alaun de potasiu
se poate face prin următoarele experimente:

Se utilizează în stomatologie (în special în situaţiile de retragere gingivală) datorită proprietăților sale
astringente și hemostatice.
Potasiul și alaunul de amoniu sunt ingredientele
active ale unor antiperspirante și deodorante, care
acționează prin inhibarea creșterii bacteriilor responsabile pentru mirosul corporal. Astăzi, alaunul de
potasiu sau de amoniu se comercializează în acest
Experiment II - Dezvoltarea cristalului. Se alege scop ca un „cristal deodorant”.
un cristal de la experimentul I și se lipește de o buAlaunul poate fi utilizat în ceară depilatoare
cată de sfoară. Se introduce cristalul într-o soluție pentru îndepărtarea părului corporal sau ca agent
de alaun de potasiu, apoi se acoperă cu vasul cu de calmare.
o bucată de hârtie. Se lasă cristalul să se dezvolte.
În domeniul culinar:
După o săptămână, acesta are o forma de prismă
Alaunul de potasiu poate fi un ingredient acid
hexagonală. Cristalul se scoate și se mută în alt vas.
de praf de copt pentru a furniza o a doua dospire la
temperaturi ridicate (deși alaunul de sodiu este mai
frecvent utilizat în acest scop).
Inhibitor de flacără
Alaunul de potasiu de aluminiu este folosit ca
agent de întărire pentru a face materialele din stofă,
lemn și hârtie mai puțin inflamabile.
Vopsire
Alaunul a fost folosit încă din antichitate ca
mordant pentru a forma o legătură permanentă între
vopsea și fibrele textile naturale, cum ar fi lâna. De
asemenea, este utilizat în acest scop în marmura de
hârtie.
Experiment III - Colorarea cristalelor. Se realizează o soluție de alaun de potasiu, care se colorează
prin dizolvarea unui comprimat colorat. Cristalele de
la experimentul I se pun în recipientul cu soluția colorată. Se acoperă vasul cu cristalele în el. După cinci
zile, cristalele sunt colorate complet și se pot muta în
alt vas, pentru a se usca.

Loredana Stângaciu
şi
Nicușor Zaharia,
Clasa a X-a C
Prof. coordonator: Iuliana Shajaani
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Experiment I - Formarea cristalelor. Într-un recipiAlte utilizări ale alaunului de potasiu sunt:
ent mic, se pune apă călduță, apoi se dizolvă alaÎn medicină și cosmetică
unul de potasiu. Recipientul se acoperă și se lasă o
Alaunul de potasiu este utilizat în medicină în
zi, până când cristalele devin vizibile. Următoarea zi,
principal
ca astringent (sau stilizant) și antiseptic.
cristalele de alaun de potasiu se scot și se pun în alt
vas.
Alaunul de potasiu a fost, de asemenea, utilizat
local pentru eliminarea coșurilor și acneei și pentru
cauterizarea ulcerelor aftoase în zona gurii și a rănilor, deoarece are un efect semnificativ de uscare a
zonei și reduce iritația simțită în locul respectiv. Acesta
a fost utilizat pentru a opri sângerarea în cazurile de
cistită hemoragică și este folosit în unele țări ca un
remediu pentru hiperhidroză.
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Ce

calităţi ar trebui să aibă

un model demn de urmat în viaţă?
Dacă ai ajuns să citeşti acest articol pentru că ai nevoie de citatele motivaționale ale
persoanelor celebre, ca să-ți ridice puţin moralul
după o zi grea, nu ești în locul potrivit (recomand
Pinterest). Aici nu vei găsi genii ce au renunțat
la facultate, ca să-și clădească bazele propriei firme, numele unor antreprenori de succes
sau, privind dintr-o perspectivă negativă, istoria
vreunui politician parvenit ce privește rânjind de
pe afișele din oraș. Încerc, pe cât posibil, să creez o imagine universal-valabilă a unei persoane
ce merită luată drept exemplu de urmat în viață,
fără să nominalizez, îndeosebi, pe cineva.
Să pornim, așadar, de la calitățile pe care
ar trebui să le aibă un model de conduită umană, alese, bineînțeles, într-o ordine aleatorie.
S inceritatea
Cinstea este baza oricărei
relații, iar dacă o pierzi, este
greu, poate chiar imposibil, să
o mai recuperezi vreodată.
R espectul

rului obişnuit. Flexibilitatea este
cheia, trebuie să ajungi la tonuri
de gri! Până la urmă, scopul este
să smulgem un zâmbet și de pe
cea mai mohorâtă față.
A bilități

de socializare

Lipsa unor astfel de abilități
duce la interiorizare și la ruperea legăturilor dintre oameni.
Este bine să le dezvolți din timp
și să insiști asupra lor pe tot
parcursul vieții, fiind foarte ușor
de pierdut.
N egociere

și persuasiune

Aceste două abilități
sunt complementare și interdependente, deoarece scot
la iveală nu numai talentul
oratoric, dar și forța psihică,
necesare unui om de succes.
R eceptivitate

Fie că este vorba de resFie că e vorba despre
pectul acordat prietenilor din
o decizie simplă sau despre
anturajul tău sau cel ce ține de
o nouă idee, un om demn de
codul bunelor maniere, oferă-l
urmat este acela deschis căîntotdeauna, chiar și celor care
tre părerile fiecăruia, de la
ți-l răsplătesc prin rău.
semidocți la adevăratele genii.
R aţiunea
O persoană demnă de urmat este aceea ce poate să
ofere judecăți de valoare asupra anumitor teme de discuție.
Un individ lipsit de idei originale nu va insufla niciodată sentimentul pătrunzător al unui om valoros.
U morul
În ciuda aparențelor, umorul negru este pendantul umo-
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Prin urmare, am încercat să sintetizez câteva
dintre numeroasele calități pe care trebuie să
le aibă un model demn de urmat în viață, fără
să dau nume, menținând obiectivitatea. Aceste
calități au la bază personalități celebre sau oameni obişnuiţi, însă asta nu face obiectul articolului meu. Tu care crezi că ar fi calităţile necesare unui model?

LIVIU IOAN ZECHERU,
Clasa a XI-a A

se poate consolida

încrederea în sine?

Poate mulţi v-aţi întrebat dacă aşa ceva este
posibil şi cum se poate realiza. Pentru mine, încrederea în sine reprezintă puterea pe care o simt în interior, sentimentul pe care îl am atunci când știu că sunt
capabilă să fac ceva bine, să ajut pe cineva sau
să fiu stăpână pe o situație anume. Este acel tip de
încredere care mă determină să accept provocări
dificile și să perseverez în fața eșecului.

ți cum se întâmplă activitatea pentru care ai nevoie
de mai multă încredere.
Studiile arată că, vizualizând anticipat reușita
momentului, șansele sunt mult mai mari ca lucrurile să
decurgă exact așa cum ți-ai propus.
4. Asumă-ți riscul de a face greșeli!

Poate că nu întotdeauna iei în considerare
faptul
că eșecul este inerent în realizare.
Însă de unde vine această încredere de sine?
Cine este responsabil de ea? Răspunsul este: doar
„Înfrângerea nu este cea mai rea dintre eșecuri.
TU. Prin auto-educație o poți dobândi. Fiecare din- A nu încerca deloc este adevăratul eșec.”, susține
tre noi a trecut prin experiențe unice, a învățat cum George Edward Woodberry. Pentru a-ți atinge scosă gestioneze diferite situații, influențate de anumiți purile, trebuie să muncești din greu și să te confrunți
factori externi. Iată câteva sfaturi care te pot ajuta: cu slăbiciunile tale. Când ieși din zona ta de confort
1. Menține o poziție a corpului încrezătoa- și încerci ceva nou, îți extinzi limitele, iar atunci când
finalizezi cu succes ce ți-ai propus, îți construiești înre!
crederea în sine.
Dacă ai emoții atunci când ții un discurs sau
5. Clarifică-ți idealurile!
prezinți un proiect în fața clasei, menține-ți corpul
relaxat și deschis, stai drept, într-o postură naturală.
Fă progrese către obiectivele semnificative
la nivel personal, setează-ți ținta și ia în conside2. Exersează regulat!
rare valorile de bază și scopurile în viață! De multe
Exercițiul are un efect puternic asupra ori, atunci când vine vorba de propria persoană,
creierului și, implicit a încrederii. Exersarea tinzi să fii mai motivat pentru a reuși.
regulată eliberează endorfine care duc la o stare
de spirit plăcută și, astfel, te vei vedea într-o lumină
pozitivă și vei fi motivat să acționezi.
ANDREEA GAVRILĂ,
3. Vizualizează acțiunea!

Clasa a XII-a A

Închide ochii și relaxează-ți complet corpul. Rămâi conectat pe senzația de relaxare și imaginează-
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Cum

“...adevăratele comori se află dincolo de uşi.
Deschideţi-le şi păşiţi !”

