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Săptămâna Comenius GREEN 

13-17 mai 2013 

 

Colegiul Național “Octavian Goga” din Sibiu 

a organizat în perioada 13-17 mai 2013 

Săptămâna Comenius GREEN cu o paletă 

diversificată de activități complexe și foarte 

interesante, atât pentru  elevii liceului cât și 

pentru comunitatea locală. 

Activitățile au debutat, în 14 mai 2013, cu 

diseminarea privind mobilităţile individuale 

de formare continuă   în  cadrul   

Programului   Comenius   şi   tematicii 

Proiectului multilateral Comenius “ 

G.R.E.E.N”. Diseminarea a fost continuată 

de numeroase dezbateri privind implicarea 

elevilor colegiului în proiectele Comenius 

anterioare, precum și în cele prezente. 

A fost lansat  concursul de fotografie şi 
creaţie literară cu tema “The colours of 
our beautiful world”, care se va desfășura 
pe parcursul Săptămânii Comenius 
GREEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În parteneriat cu Agenţia Naţională de 
Mediu, reprezentată de  doamna Cecilia 
Dobrotă, s-a desfășurat Conferinţa cu 
tema RECICLAREA, prin care elevii au 
conștientizat valoarea color 3 R:REDU; 
REFOLOSEȘTE; RECICLEAZĂ, precum 
și importanța reducerii consumului de 
apă, energie, resurse naturale. În cadrul 
Conferinţei s-a prezentat presa de 
compactat peturi, obiect ce a atras atenţia 
participanţilor. 

  



Participarea activă și responsabilă a 
elevilor implicați în proiect s-a 
materializat în Expoziţia cu obiecte 
artistice realizate de elevi, “Creative 
recycling”. Produsele expuse în această 
expoziţie vor fi premiate în cadrul unei 
festivităţi. Momentul culminant al 
Săptămânii Comenius GREEN  se va 
derula  marţi, 21 mai, când va avea loc un 
Concurs de  de obiecte artistice realizate 
din materiale reciclabile , concurs în urma 
căruia elevii cei mai talentați și creativi 
vor fi premiați.  

Elevii s-au antrenat în atelierele Magic 

Hand Studio  unde au deprins arta 

confecționării a numeroase obiecte din 

materiale reciclabile. 

Ana  Maria  Pircă, clasa a X-a E 

 

 

 

 

  



România (ne)educată 

  

Ministrul Educaţiei Naţionale, prof. 

Remus Pricopie, în timpul discuţiei cu 

jurnaliştii Cristian Hoştiuc (“Ziarul 

Financiar”) şi Claudiu Pandaru 

(Gândul.info), a atins teme care se referă la 

rezultatele dezastruoase ale elevilor din 

clasele a VIII-a si a XII-a la examenele de 

final de an, la sistemul de învăţământ din 

care tot mai mulţi profesori buni pleacă, dar 

şi la lipsa unei strategii unitare care să ducă 

la un învăţământ de calitate. 

 Ca soluţii pentru problemele 

menţionate, ministrul propune remedii 

precum revizuirea curriculumului la toate 

nivelele, să fie revăzute manualele vechi de 

20 de ani şi nu în ultimul rând să se 

reinvestească în cadrele didactice. O altă 

idee care va fi pusă în aplicare în anul şcolar 

următor sunt evaluările la clasa a II-a, clasa 

a IV-a şi clasa a VI-a, ministrul declarând: 

"Subiectele trebuie să fie standard, aşa cum 

se dau peste tot în lume, nu mai grele, nu 

mai uşoare." 

 O altă schimbare este aceea a 

organizării simulărilor pentru Evaluarea 

Naţională şi Bacalaureat. El va propune ca 

acestea să se organizeze, începând cu 

următorul an şcolar, în aceleaşi condiţii în 

care se dau examenele, şi nu descentralizat. 

Apreciind că descentralizarea 

simulărilor pentru Evaluarea Naţională şi 

pentru Bacalaureat "are şi părţi bune, dar 

are şi părţi mai puţin bune", ministrul 

Remus Pricopie a spus că va propune 

colegilor din minister şi partenerilor sociali 

că, "începând cu anul şcolar următor, 

simulările să se facă exact în aceleaşi 

condiţii în care se dau şi examenele, 

respectiv Consiliul Naţional de Evaluare să 

gestioneze aceste simulări pentru a putea 

avea o analiză mai bună a datelor". 

 Întrebat dacă are suspiciuni în 

momentul de faţă, când subiectele 

simulărilor sunt făcute pentru fiecare judeţ 

în parte, că în unele judeţe ar putea fi date 

subiecte mai uşoare, Pricopie a confirmat, 

spunând că acestea pot fi mai uşoare sau 

mai grele, sau nu suficient de bine calibrate, 

în unele judeţe. Ministrul Educaţiei a mai 

spus că nu îl mulţumesc rezultatele de la 

simulările primite până în prezent, 

apreciind că elevii sunt "pregătiţi destul de 

slab". 

 Simulările Evaluării Naţionale şi 

Examenului de Bacalaureat sunt 

descentralizate, fiecare inspectorat şcolar îşi 

stabileşte propriul calendar şi propria 

metodologie, acestea urmând să aibă loc 

până la sfârşitul lunii aprilie.  

Roxana Boica, a X-a A 

 

  



Schimb de experienţă 

 

În perioadele 02.03.2013 – 

13.03.2013, 21.04.2013 – 26.04.2013, 

Colegiul Naţional “Octavian Goga” a fost 

implicat în schimbul de experienţă între elevii 

români şi cei olandezi. 

Elevii români spun că parteneriatul 

cu Olanda a decurs foarte bine şi că ar vrea 

să mai repete această experienţă, fiind una 

de neuitat. Ei au avut ocazia să observe 

sistemul olandez de învăţământ, având o 

şansă de a schimba păreri. Elevii au avut 

oportunitatea să viziteze mai multe oraşe, 

printre care Deventer, oraşul unde au şi 

stat, Urk care este un oraş tipic olandez şi 

Amsterdam. În drum spre Olanda au vizitat 

Praga,capitala Cehiei, iar la întoarcere s-au 

oprit în Viena, unde au vizitat Palatul 

Schombrunn.  

La rândul lor, elevii olandezi au 

vizitat oraşul Horezu, peştera Muierilor, 

Mănăstirea Horezu, salina de la Praid, 

mănăstirea Cozia şi bineînţeles au făcut şi 

un tur al oraşului Sibiu. Elevii olandezi au 

fost încântaţi de oraşul nostru şi de 

mâncarea tradiţională. Unul dintre elevii 

olandezi a confirmat că doreşte să se 

întoarcă în Sibiu, în vacanţă cu familia.  

 Este bine ca elevii să aibă parte de 

aceste experienţe, deoarece au ocazia să îşi 

exerseze abilităţile lingvistice, precum şi să 

cunoască o parte din viaţa altor copii şi nu în 

ultimul rând să lege noi prietenii. 

Colegiul Naţional “Octavian Goga” 

din Sibiu  şi Etty Hillesum Lyceum din 

Deventer, Olanda au finalizat cu succes, joi, 

25 aprilie, o nouă etapă a Parteneriatului 

Educaţional Internaţional desfăşurat între 

cele două instituţii începând cu anul 2003. 

Activitățile din cadrul reuniunilor de proiect 

din acest an s-au desfăşurat sub semnul 

anului 2013 - “An european al cetăţenilor”, 

tema proiectului fiind “Cetăţeanul 

European în fotografie”. 

Scopul proiectului a fost 

concretizarea schimbului de experienţă în 

vederea promovării drepturilor omului şi a 

libertăţii de expresie precum şi a prevenirii 

discriminării. Au fost desfăşurate activităţi 

commune pentru a dezvolta comunicarea şi 

abilităţile sociale ale elevilor și cadrelor 

didactice, pentru a împărtăşi experienţe, 

pentru a promova munca în echipă cu o 

atitudine pozitivă, precum şi valorile ţărilor 

Uniunii Europene, pentru a identifica 

similitudini şi diferenţe între culturi 

precum şi pentru a susţine comunicarea în 

limba engleză şi capacităţile de utilizare a 

calculatorului. 

Au fost implicaţi 35 elevi, cu vârste 

cuprinse între 14-17 ani şi 4 cadre didacti6ce, 

Herma Oostenbrink şi Rene Lelifeld, respectiv 

Georgiana Săvescu şi Ramona Schiau, care au 

dat dovadă de atentă preocupare pentru ca 

fiecare etapă a proiectului să se desfăşoare în 

bune condiţii. 

Lupu Denisa, Samoilă Laura, clasa a X-a A 



Activităţi propuse pentru 

tineret 

 

 Timpul liber, acesta este un termen 

ce le dă mari bătăi de cap tinerilor din zilele 

noastre, pentru că nu ştiu cum să profite de 

el.  

 Pentru a sparge monotonia din 

rândul tinerilor, în Sibiu s-au organizat 

frecvent diverse cursuri la care pot 

participa. Vă recomandăm o serie de 

activităţi care să vă ţină ocupaţi.  

Palatul Copiilor din Sibiu a organizat 

pe tot parcursul anului şcolar cursuri de: 

limbi străine, olărit, aeronautică, chitară, 

dansuri. La aceste cursuri pot participa de 

la elevi din clasa I până la cei de liceu.  

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

recomandă cursuri gratuite de limba 

italiană şi chineză pentru cei dornici să 

descopere noi culturi şi să-şi dezvolte 

abilităţile lingvistice. 

 Pentru doritorii de dans, Ansamblul  

Folcloric de dansuri populare „Ardealul”, ce 

îşi desfăşoară activitatea în cadrul Casei de 

Cultură a Studenţilor, organizează cursuri 

de dansuri populare în zilele de marţi şi joi, 

între orele 17 şi 19, pentru începători şi între 

orele 19 şi 21, pentru avansaţi. 

 

 

 

Pentru iubitorii de natură şi mişcare, pe 1 

Mai 2013,au avut prilejul să participe la un 

concurs în aer liber ce a constat în plecarea 

unui grup de biciclişti din zona grădinii  

ZOO din Sibiu şi a continuat traseul prin 

comuna Răşinari, localitatea Poplaca până 

în Muzeul Satului. 

 

Pe tot drumul parcurs de biciclişti urmează 

să fie amenajate piste speciale pentru 

biciclete. 

 Renunţaţi la lumea virtuală susţinută 

de reţelele de socializare şi participaţi la 

evenimentele din oraşul nostru. 

Mohan Roxana, clasa a X-a A 

  



Concursul Naţional de Informatică 

aplicată „INFO-PRACTIC” 

29 aprilie 2013 

 

În ziua de sâmbătă, 27 aprilie 2013, Colegiul 

Tehnic „Alexe Marin” din Slatina (jud. Olt) 

a găzduit ediția a VIII-a a Concursului 

Naţional de Informatică aplicată „INFO-

PRACTIC”.  

 

 

 

Concursul s-a adresat elevilor din clasele 

IX-XII – profil M1 şi M2 şi a constat într-o 

probă practică de 90 de minute ce a început 

la ora 9:30.  

La acest eveniment au participat, la clasa a 

IX-a - categoria M2,  trei elevi de la Colegiu 

Naţional „Octavian Goga” din Sibiu: Rău 

Maria, Neagu Adriana şi Moraru Monica. 

Cele trei fete, îndrumate de doamna 

profesoară Chirilă Diana, au decis să nu se 

întoarcă acasă cu mâna goală: Neagu 

Adriana a obţinut premiul I, iar Moraru 

Monica – premiul III.  

 

 

 

 

Cu mirare şi cu zâmbetul pe buze, Adriana a 

declarat: „Nu mă aşteptam la asta! Sunt 

foarte bucuroasă! Oricum, rezultatul se 

datorează orelor de pregătire cu doamna 

profesoară”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu consider că, nu am câştigat doar cele 

două premii. Am ajuns să ne cunoaştem 

mai bine unii pe alţii, am dobândit curaj şi, 

bineînţeles, experienţă.  

Moraru Monica, clasa a IX-a E 

 

 

  



“Școala Altfel”  

 

Educație  nonformală 

 

Ministerul Educației Naționale a organizat 

și anul acesta programul național “Școala 

Altfel” , “Să știi mai multe, să fii mai bun” 

care s-a desfășurat în săptămâna 1-5 aprilie. 

În acest an Colegiul Național “Octavian 

Goga” Sibiu, a organizat o multitudine de 

activități educative extrașcolare, de la 

simpozioane până la activități de 

voluntariat, drumeții și chiar excursii prin 

toate colțurile țării, dar și în străinătate. 

Elevii liceului au fost mult mai receptivi la 

indicațiile profesorilor  si s-au bucurat din 

plin de toate activitățile derulate, acestea 

fiind foarte importante în dezvoltarea 

personală a acestora. 

Cu multa plăcere mulți dintre elevi au 

acceptat ideea de a participa la excursiile 

organizate de către anumiți profesori 

acestea având caracter informativ istoric, 

cultural si geografic. 

La fel, cei rămași pe plan local, în orașul 

nostru, au avut posibilitatea de a vizita 

Complexul Național Muzeal Astra dar și 

celelalte muzee, cum ar fi : Muzeul de 

Științe Naturale, Muzeul Național 

Brukenthal, Muzeul Bisericii Evanghelice și 

multe altele, astfel cumulând foarte multe 

cunoștințe benefice pe viitor. 

Alți elevi au avut onoarea de a-l cunoaște 

chiar pe nepotul lui Octavian Goga, în 

cadrul simpozionului organizat de colegiu, 

dar și plăcerea să asculte anumite proze și 

poezii recitate de elevii colegiului. 

De asemenea, elevii au învățat ce înseamnă 

cu adevărat actele de voluntariat și cât de 

greu este să te implici în asemenea 

activități, dar la sfârșit au avut satisfacția ca 

au vrut și au reușit să facă un bine celor din 

jur, care nu au o situație chiar așa de bună, 

și nu în ultimul rând mediului înconjurător. 

Așadar, “Școala Altfel” de la Colegiul 

Național “Octavian Goga” de anul acesta a 

oferit oportunitatea elevilor să învețe 

extrem de multe lucruri din activitățile 

desfășurate, bazate pe  educație  

nonformală. 

 

Daria  Cojan, clasa a X-a A 

 

 

 

 



Tainele României 

 

În perioada Săptămânii Altfel de anul 

acesta, s-au organizat diverse excursii cu 

elevii din Colegiul Național ”Octavian Goga” 

Sibiu. Una dintre acestea a fost la Arieșeni. 

Excursia a fost coordonată de doamnele 

profesoare Felicia Pătcaș și Mădălina 

Sibișan. Elevii claselor a X-a și a XI-a s-au 

bucurat în prima zi de orașul Alba Iulia, 

împreună cu punctele pline de istorie 

națională a locului, de un tur în Muzeul 

Aurifer și chiar în mina din Roșia Montană, 

unde au putut vedea puțin din ce înseamnă 

viața de miner și condițiile în care aceștia îşi 

desfășoară activitatea.  

În următoarele zile, au putut practica 

sporturi de iarnă, precum, schiatul, 

snowboarding-ul sau simplul săniuș, pe 

pârtia din Arieșeni, nu înainte de a vizita 

Peștera lui Ionele, una dintre atracțiile 

locului. De asemenea, nu au lipsit din lista  

 

de obiective Peștera Urșilor şi Palatul 

Huniazilor din județul Hunedoara. 

Excursia a fost bogată atât în 
distracție și voie bună, cât și de învățătură și 
dovada că România are multe de povestit și 
că noi toți mai avem încă multe de aflat 
despre țara noastră.   

Diana Merlan, clasa a X-a A 

 

 

Să știi mai multe, să fii mai 

bun! 

Săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai 

bun” din anul acesta, s-a desfășurat în 

prima parte a lunii aprilie. Încurajaţi de 

succesul activităților din anul precedent, 

elevii au putut participa la diverse excursii, 

ieșiri în aer liber, vizionări de filme. Elevii 

claselor a XII-a au avut posibilitatea să se 

informeze și să viziteze universităţile din 

Sibiu. 



Săptămâna a debutat cu celebrarea Zilelor 

Colegiului. Festivitatea a constat în 

întâmpinarea invitaților în sala festivă a 

colegiului și prezentarea unui interesant 

remember oferit de corpul managerial. Elevii 

au pregătit diverse preparate eco, care au 

subliniat  lupta cadrelor didactice și a 

școlarilor pentru un stil de viață sănătos.  

În ultimele trei zile, clasele au organizat excursii 

și activități interdisciplinare împreună cu 

diriginții, având parte de experienţe interesante 

şi ocazii de a împleti cunoştinţele teoretice cu 

cele practice din numeroase şi variate domenii. 

 

Cristina Haidău  

Elena Luana Hagiu,  

clasa a X-a D 
  



Sibienii- sportivi sau nu? 

 

 Cu ocazia desfășurării proiectului 

"Săptămâna Altfel" Colegiul Național 

"Octavian Goga" din Sibiu a organizat 

campionatul de tenis de masă, cunoscut și 

sub numele de ping-pong. Profesorii 

organizatori au fost dezamăgiți de numărul 

elevilor participanți, care, mărturisesc ei, a 

fost mai mic față de cel de anul trecut. Cu 

toate acestea, direcțiunea a apreciat 

implicarea catedrei de sport.  

 

La celălalt pol, echipa de baschet de fete a 

Colegiului s-a remarcat prin victorii 

impresionante împotrivă celor de la Sf. 

Gheorghe, Cluj și Harghita, calificându-se 

în turneul final din Ploiești (16-20 mai 

2013). Acestea sunt rezultatul talentului, 

dedicației și a determinării acestora de a fi 

niște campioane. Ele sunt dovadă că dacă 

vrei, se poate, și că încă există speranță 

pentru sport.  

De asemenea au avut loc și jocuri de fotbal. 

Le ținem pumnii și le dorim succes în 

continuare!   

                                                                                      

Alexandra Pampu, clasa  a X-a D 

 Vlad  Albu, clasa  a IX-a E 

 

 

 

 

 

 

  



Muzeul Brukenthal 

invadat de şerpi 

 

Dacă eşti iubitor de animale şi nu te 

temi de reptile, un piton de 61 de kilograme, 

o cobra neagră  de 3 metri, un şarpe cu 

clopoţei de 4 kilograme şi o viperă gaboneză 

cu colţi de 5,5 cm, poţi să le admiri în 

incinta Muzeului Brukenthal, Casa 

Albastră, Sibiu. Reptilele vor fi la Sibiu până 

în octombrie 2013. Ultima oara când au 

vizitat Sibiul a fost anul trecut în această 

perioadă. Preţul unui bilet este de 3 lei şi 5 

lei pentru cei care vor să fotografieze. 

Pentru grupuri de elevi sau pentru turişti în 

grupuri mai mari de 10 persoane, Muzeul 

Brukenthal oferă reduceri la preţul 

biletelor. 

Andreea Ciolac, Ioan Vasiu 

clasa a X-a D 

 

 

 

  



Caracteristici ale zodiilor 

 

Berbec (21 martie - 20 aprilie) 

Încăpăţânat şi întreprinzător își urmează 

propriul drum; poate fi chiar îndărătnic. 

Cutezător, e plin de idei, are inițiativă şi 

trece imediat la acțiune. Aspectul negativ al 

zodiei este excesul de zel, care poate deveni 

dăunător. 

Taur (21 aprilie - 21 mai) 

Gândește şi acționează conform realității. El 

își cunoaște limitele, iubește ordinea, este 

obiectiv, nu amesteca obligațiile cu 

distracția, iubește muzica şi arta. 

Perseverent şi ferm, este un prieten 

credincios şi un dușman neînduplecat. 

 

Gemeni (22 mai - 21 iunie) 

Este sensibil, energic, comunicativ, iubește 

schimbările; este sociabil, dar adesea 

indecis. Defectele cele mai frecvente sunt 

agitația şi lipsa concentrării, motivate de 

temperamentul sangvin. 

 

 

Rac (22 iunie - 22 iulie) 

Este precaut, înclinat spre meditaţie, dotat 

cu multa imaginație, interiorizat. Poate fi 

instabil, fapt care îl face sa fie dornic de 

schimbări. În relațiile cu ceilalți, este uneori 

prea închis în sine. 

Leu (23 iulie - 22 august) 

Este încrezător în propriile forţe, mândru, 

generos; știe să își reprezinte interesele, 

poate fi condescendent. Amorul propriu şi 

auto-admirația îl pot costa simpatia celor 

din jur. Poate fi egoist. 

Fecioara (23 august - 21 septembrie) 

Modest, obiectiv, meditativ, are o capacitate 

analitică deosebită. Este un om rațional, 

foarte atent la detalii. Poate lua totul în 

nume de rău, poate fi zgârcit sau cu toane. 

Balanța (22 septembrie - 22 

octombrie) 

Este șarmant, sociabil, bun diplomat; 

acceptă compromisurile si poate fi indecis. 

Caracterul lui iubitor si armonios este 

controlat de rațiune. Iubește culorile, 

tablourile, muzica si dansul si iese în 

evidentă datorită înfăţişării plăcute. 

Scorpion (23 octombrie - 21 

noiembrie) 

Este hotărât, rafinat, tainic, curios. Poate 

fascina datorita caracterului lui puternic, cu 

atât mai mult cu cât are si ceva misterios în 

el. Poate fi viclean, răzbunător, agresiv si 

încăpățânat.   



Săgetător (22 noiembrie - 20 

decembrie) 

Este prietenos, pasionat, tolerant, îi plac 

libertatea şi aventura. Poate fi extravagant 

si necioplit. Succesele se datorează atât 

intuiției, cât şi disponibilității de acțiune şi 

mobilității. Talentul său organizatoric e 

remarcabil. 

 

Capricorn (21 decembrie - 19 

ianuarie) 

Este disciplinat, loial, serios, practic, se 

orientează către succes. Merge la sigur si 

evita experimentele. Poate gândi şi acționa 

în mod egoist, înclina spre supraevaluare. 

 

Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie) 

Este imprevizibil, imaginativ, dornic să își 

dezvolte ideile. Ciudățeniile lui îl fac să pară 

excentric. Ia uneori decizii incorecte şi este 

deseori nedrept în aprecieri. 

 

Pești (19 februarie - 20 martie)  

Complex, înţelegător, prietenos, este un 

visător. Întâmpină greutăţi în a fi practic. 

Uneori este prea secretos si are tendința să 

se retragă în lumea lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karina Opriş, clasa a X-a I 

Andreea Ciolac, clasa a X-a D 

  



Motto : “În timp ce înaintezi în vârstă, vei 

descoperi că ai două mâini, una pentru a te 

ajuta pe tine însuți, cealaltă pentru a-i 

ajuta pe ceilalți.” – Audrey Hepburn 

 

Little John’s House  

În vara anului 2011, Dumnezeu mi-a 

îngăduit să experimentez ceva nou. Ceva ce 

n-am mai trăi niciodată, iar sentimentele 

care m-au încercat în acel timp, nu le voi 

mai putea egala cu nimic. 

 Timp de o săptămână, am fost 

voluntar la Fundația ”Little John’s House”, 

președinte Beth Yorath, o tânără venită din 

Marea Britania, împreună cu prietenii și 

cunoștințele ei, cu scopul de a-i ajuta pe 

copiii din România care suferă de 

malformații sau dizabilități de orice natură. 

A venit în urmă cu câțiva ani, iar atunci 

când a ajuns înapoi în țara ei, și-a dat 

seama că sufletul ei a rămas într-un sat din 

județul Sibiu, Cisnădioara, alături de 10 

copii care aveau nevoie de grija și ajutorul 

ei. Așa că, s-a întors, nu singură, ci cu 

ajutoare și resurse materiale, pentru a le 

asigura un trai decent și pentru a le oferi un 

adăpost deasupra capului, copiii fiind și 

orfani de ambii părinți. Acum, acei bieți 

orfani, au parte de îngrijire medicală, 

jucării, mâncare caldă și așternuturi curate 

în fiecare noapte.  

 După ce Beth a văzut cât bine le 

poate face unor bieți copii, s-a hotărât să le 

ofere aceste beneficii, nu doar copiilor din 

Cisnădioara, ci tuturor celor din orfelinatele 

din Sibiu. Cu această ocazie, am ajuns si eu 

acolo, la ”Casa lui Ionuț”, numită de 

români. Împreună cu o prietenă, am însoțit 

copiii de la ”Centrul Prichindelul” din Sibiu.  

 În prima zi, mi-a fost extrem de greu, 

din cauza aspectului fizic, fiindu-mi milă de 

ei și neavând o adevărată ușurință de a mă 

apropia de ei. Dar, am observat un lucru 

foarte important. Nimeni nu vorbea despre 

problemele medicale ale orfanilor. Nu știa 

niciun voluntar de ce suferă copilul pe care 

îl are în grijă, asistentele se comportau 

normal, toți erau tratați ca niște oameni 

obișnuiți, bineînțeles, în limita posibilului. 

Toți erau egali, primeau atenția cuvenită, 

nu erau discriminări, respingeri sau 

comportamente nepotrivite. 

 

Emanuel a fost băiețelul de doar 4 ani de 

care m-am ocupat în special. Mi s-a precizat 

ca nu are voie să facă efort, să se cațere în 

copaci, are nevoie de ajutor pentru a urca 

scările și pentru a se sui în topogan. Cel mai 

dureros lucru pentru el era că nu îi este 

permis să alerge, activitatea care-l bucura 



cel mai mult. Avea o energie incredibilă, 

părea ca nu obosește niciodată și ar fi vrut 

să care toate jucăriile în locurile unde 

mergea.  

M-am atașat enorm de acest copilaș și aș da 

orice să-i curm suferința. Adoram 

momentele de dimineață, când îi așteptam 

în fața centrului, iar el, dintre toți, venea 

fugind spre mine cu brațele deschise, gata 

să-mi sară în brațe.  

  

Deși erau niște copii, mi-au oferit o lecție de 

viață, pe care nu cred că aș fi putut-o învăța 

mai bine din cărți, din povești sau de la 

altcineva. Am învățat, în primul rând, să-i 

fiu recunoscătoare lui Dumnezeu pentru 

sănătate și că nu am parte de nicio 

dezabilitate, să văd în spatele tuturor 

aparențelor și chiar să mă atașez de 

persoane bolnave și am învățat că pot face 

și eu ceva, chiar dacă sunt adolescentă, e 

nevoie doar de compasiune și de dorință de 

a ajuta. 

 Aș repeta oricând această experiență! 

 Diana-Andreea Merlan, 

clasa a X-a A  

 

  



O parte din mine... 

 

 Elevă la Goga, împătimită a modei, 

fiică, soră şi mare iubitoare de frumos, 

cuvinte care cred eu,mă descriu acum cel 

mai bine.   

 Sunt pasionată de tot ce înseamnă 

moda, dar şi fotografie printre care se 

strecoară câteodată călătoriile deoarece 

sunt mare iubitoare de noi experienţe . Încă 

de la vârsta copilăriei aveam aceste hobby-

uri, încălțam 'celebrii' pantofii ascuţiţi ai 

mamei, tot timpul îi consumam rujul roşu, 

îndrăzneţ şi 

parfumul ei, al 

cărui miros 

încă îl mai ţin 

minte, acel 

parfum care 

îmi aminteşte 

de copilăria 

mea minunata. 

Îmi povestise 

mama mea că 

încă de la 

vârsta de 4-5 

ani cuvântul 

"moft" mă 

definea perfect, că nu voiam să merg la 

grădiniţă dacă nu eram îmbrăcată în haine 

care pe atunci erau în pas cu moda, pentru 

că de mică aveam simţul bunului gust, şi că 

tot timpul voiam să arăt diferit faţă de 

colegii mei. Uite că au trecut toţi aceşti ani 

şi acum râd de poveştile mamei mele şi 

uneori rămân surprinsă de persoana care 

eram. 

  Moda pentru mine este ceva esenţial 

şi sunt de părere că “Haina îl face pe om”, 

după acest motto m-am ghidat mereu. În 

ciuda faptului că oamenii deşi văd în 

prezentări de moda, imagini videoclipuri 

diferite outfit-uri care li se par foarte bizare, 

ajung la concluzia apoi ca sunt foarte 

drăguţe şi cum ar spune toţi tinerii chic. 

Dorinţa multor adolescenţi din ziua de 

astăzi este de a fi în pas cu moda, dar unii 

de multe ori gafează şi ajung la pragul 

penibilului, cumpărându-şi haine de la 

diferite branduri 

celebre doar din 

plăcerea că sunt 

scumpe, dar care 

din păcate nu arată 

tocmai bine.  

 Stilul meu 

vestimentar diferă 

de dispoziţia pe 

care o am în ziua 

respectivă dar în 

special îmi place să 

adopt ţinute cât 

mai classy, 

business dar şi casual şi nu în ultimul rând 

susţin fetele/doamnele îmbrăcate ci nu 

dezbrăcate Îmi place să deţin haine cu 

culori vesele, alb, galben, roșu, turquoise 

dar în orice caz nu negru. Orice haina poate 

arăta intr-un fel măreţ si chiar fabulos dacă 

ştim să o accesorizăm, şi nu în ultimul rând 



unei adevărate femei nu îi va lipsi niciodată 

geanta potrivita ţinutei. În opinia mea 

cuvintele: eleganţa, rafinament şi stil ar 

trebui să caracterizeze orice femeie. 

 Făcând o digresiune, îmi place 

extrem de mult să călătoresc, mai ales în 

locuri pe care nu le-am mai vizitat anterior, 

dar locul unde nu aş ezita niciodată să merg 

este marea.. După cum cred eu, un răsărit 

auriu de soare de la mare, face cât foarte 

multe lucruri, deci spun eu, este primul loc 

în care orice persoană ar trebui să ajungă 

fără a sta pe gânduri. “Iată şi momentul 

mult aşteptat, zburăm parcă pe autostradă 

cu o viteză destul de mare, în mare grabă 

pentru a ajunge în sfârșit la mare. Încă de 

cum am zărit Dunărea cristalină, îmi scot 

aparatul si spun în şoaptă 'Simt miros de 

mare!'. Uită-ne ajunşi într-un final pe plajă. 

Nisipul umed, razele de soare aurii care se 

zăresc în depărtare, un pescăruş care 

zăboveşte leneş lângă un pescar de pe dig , 

scoici, marea sărată şi eu alături de 

persoanele potrivite, toate acestea formează 

atmosfera perfectă de vară.” , cam aşa sună 

o mică parte din începutul jurnalului meu 

de vara trecută, dorind astfel sa vă stârnesc 

dorinţa de a afla cât de mult înseamnă o zi 

petrecuta 'la mare' daca aveti persoanele 

potrivite lângă dumneavoastră. 

  Aşadar, acestea pot spune că sunt 

marile mele pasiuni, poate unii vor spune: 

“Acestea sunt pasiuni?” DA , sunt lucrurile 

care mă caracterizează şi iubesc să le fac. În 

ciuda faptului că moda este cea mai mare 

slăbiciune a mea, nu sunt un manechin sau 

ceva de genul acesta şi nici nu doresc ca pe 

viitor să aibă legătură cu cariera mea, o să 

rămână doar un viciu pe care l-am căpătat 

de mică şi cred eu, voi rămâne cu el tot 

restul vieţii. 

Daria Cojan, clasa a X-a A 

 

 

  



Interviuri din cadrul 

proiectului “Comenius Green” 

 

 Având în vedere faptul ca în această 

perioadă se desfăşoară proiectul 

multilateral “Comenius”, având tema 

reciclarea, am luat interviuri unei eleve a 

liceului “Colegiul Naţional Octavian Goga”, 

Denisa Avram şi unei profesoare din aceeaşi 

instituţie, doamna Cosmina Almăşan, care 

ne-au răspuns la nişte întrebări. 

 1. Bună, Denisa, pentru început, ne-ai 

putea spune dacă tu, sau familia ta 

recilezează? 

 D: Bună ziua. Da, de fapt eu, împreună 

cu familia mea, reciclez. 

 2. Ai putea să ne dai mai multe detalii? 

 D:Desigur. În fiecare săptămână, când o 

companie care se ocupă cu reciclarea vine 

să ne ia gunoiul, ne dau nişte pungi speciale 

în care noi îl sortăm. Aceste  pungi 

sunt fie pentru sticlă, plastic sau hârtie. 

 3. Şi unde anume se duc aceste gunoaie 

sortate? Într-un loc în care sunt  reciclate 

sau sunt aruncate la groapa de gunoi, 

împreună cu restul? 

 D:Nu ştiu, noi doar sortăm gunoiul, iar 

compania care se ocupă de asta le ia. 

 4. Ţoţi vecinii tăi reciclează sau familia ta 

este doar o excepţie? 

 D:Nu, vecinii mei un fac asta. De fapt, 

cred că suntem singurii care reciclează de 

 pe strada noastra, cu toate că şi restul 

ar avea posibilitatea să facă acest lucru. 

 Dar este şi acesta un început.. 

 5. Crezi că această sortare a deşeurilor 

ar trebui introdusă şi în şcoli astfel 

 încât elevii să înveţe de mici să sorteze 

şi să recicleze gunoiul? 

 D:Da, asta ar ajuta mult pentru că ceea 

ce învăţăm la şcoală ne ajută să ne 

 formăm ca oameni, aşa că reciclarea ar 

trebui să fie mult mai încurajată în 

 şcoli. Am observat că şi în şcoala 

noastră există câteva coşuri de sortare a a 

 plasticului şi a sticlei, însă aproape 

nimeni nu aruncă gunoiul acolo, probabil 

pentru ca elevii nu sunt obişnuiţi astfel. 

 6. Crezi că pe viitor România se va 

dezvolta din acest punct de vedere şi că va 

 deveni o ţară mai educată şi curată? 

 D:Sper, pentru că reciclarea este cea 

mai uşoară metodă de a reduce poluarea, 

aşa că noi, românii, trebuie să re-educăm 

această ţară în ceea ce priveşte poluarea. 

 7. Mulţumim mult pentru răspunsuri, 

Denisa, 

 D:Cu plăcere. 

 

  



Bună ziua, doamna profesoară. O 

primă întrebare pe care am dori să v-

o adresăm este dacă dumneavoastră 

reciclaţi. 

- Bună ziua. Da, reciclez parţial. De fapt, 

colectez hârtia pe care un o mai folosesc, o 

păstrez şi din când în când, o aduc la şcoală 

sau i-o dau unei vecine care lucrează la un 

centru de colectare a hârtiei. 

2. Şi ce se întâmplă cu hârtia odată ajunsă 

la şcoală? 

Dna A:Noi, profesorii, avem o cutie în 

cancelarie unde punem hârtia, iar femeile 

de serviciu o iau şi o duc într-un loc de unde 

este luată de o companie care vine regulat, 

cred, şi colectează hârtia. 

3. Elevii reciclează? Vă întreb asta deoarece 

am văzut cazuri în care elevii şi familiile lor 

sunt chiar foarte interesaţi de această 

problemă. 

Dna A:Aceste situaţii sunt foarte rare, 

pentru că, în oraşul nostru de exemplu, un 

cunosc multe locuri sau companii care se 

ocupă de reciclarea plasticului, a hârtiei sau 

a sticlei. În cartierul în care locuiesc, mi-ar 

fi imposibil să reciclez, chiar dacă aş vrea, 

pentru că un există un astfel de loc pentru 

asta. 

4. Am observat că în şcoala noastră există 

unele coşuri de gunoi speciale pentru sticlă, 

plastic sau hârtie. Însă majoritatea elevilor 

un aruncă gunoiul acolo. 

Dna A:Da, întradevăr, elevii nu sunt 

educaţi în această privinţă. De aceea, 

proiecte precum “Comenius” sunt foarte 

benefice, pentru că oferă oportunitatea 

elevilor, dar şi profesorilor, de a învăţa 

despre aceste lucruri. 

5. Credeţi că pe viitor generaţia tânără de 

acum va învăţa să recicleze şi de asemenea 

oamenii vor deveni conştienţi de efectele 

negative ale poluării cauzate din cauză că 

nu se reciclează? 

Dna A:Sper, pentru că problema reciclării 

este foarte des dezbătută, chiar şi 

mediatizată în zilele noastre, aşadar mulţi 

oameni încep să înveţe despre aceste 

lucruri. Iar odată ce învaţă, vor spune şi 

altor oameni şi se vor obişnui să colecteze 

gunoiul selectiv, pentru a putea fi reciclat. 

Însă acest lucru nu ţine numai de oameni, ci 

şi de companii. În concluzie, trebuie să 

existe un efort din ambele părţi. 

6. Vă mulţumim pentru răspunsuri, 

doamna Almăşan. 

Dna A:Cu plăcere. 

Iris Rusu, clasa a IX-a B 

  



Hobby-ul : pasiune şi distracție 
 

 

Viața este destul de goală fără pasiune. 

Dacă nu te pasionează un lucru pe care-l 

faci, hobby-ul te poate ajuta să dezvolți o 

pasiune. 

Hobby-urile ca și preferințe sunt variate. 

Poate fi vorba despre astronomie, muzică, 

pictură, fotografie sport, până la 

colecționarea a tot felul de obiecte, mai 

mult sau mai puțin obișnuite.  

 

Un hobby este, prin definiție, o activitate 

care-ți creează plăcere. Prin urmare, nu 

numai că te detensionează ci îți oferă o 

escapadă din rutina zilnică, iți oferă 

energie, bună dispoziție și bucurie. Un 

hobby este pasiunea ta, plăcerea ta, ceva ce 

te caracterizează pe tine, care spune ceva 

despre tine și care iți este specific ție,  

 

 

 

indiferent  de cei din jur. Un hobby te poate 

ajuta sa-ți dezvolți creativitatea și 

îndemânarea. Spre exemplu, hobby-ul meu 

este desenul de unde învăț tehnici noi. Fiind 

pasionată de modă, creez schițe reușind 

totodată să combin culorile într-un mod 

mai interesant. Acesta nu este singurul 

hobby care ma caracterizează, mai sunt si 

multe altele pe care apuc să le fac foarte rar. 

Îmi place să citesc. În lumea cărțiilor, sunt 

cuprinsă în adevăratul sens al cuvântului. 

Mă scufund în lectură și uit cu totul de 

mine. Prin hobby-ul tău poți atinge 

perfecțiunea, adică să ai standarde mai 

înalte. Astfel, pe lângă faptul că îți face bine 

psihic, un hobby te poate ajuta și în alt 

mod: îți dezvoltă capacitatea de concentrare 

și atenția, dar și latura perfecționistă, 

dorința de a ști mai mult.  În plus, odată ce 

un hobby subliniază creativitatea, te poate 

ajută să vii cu idei și să faci legături noi, să 

dezvolți o nouă logică și să rezolvi ceea ce 

păreau poate probleme de nerezolvat până 

atunci. 

Hobby-urile nu sunt țelurile primordiale ale 

vieților noastre. Însă, precum munca, 

distracția și altele, sunt instrumente ale 

echilibrului, pasiunii și scopului unei 

existențe. 

Karina Opriș, clasa a X-a I 

 

  



Sibiu International Fringe Festival 

 

Festivalul International de Teatru 

Independent "Fringe" a reprezentat anul 

acesta inca o doza de cultura teatrala pentru 

Sibiu: la scurt timp dupa sfarsitul 

enormului FITS, prima editie de Fringe 

incepea, in data de 1 iulie, promitand 

numeroase spectacole provenind de la 

companii independente din toata tara, plus 

una din Barcelona.  

 

Actori din diverse orase incepeau sa se 

stranga in Sibiu, acaparand spatiile de 

spectacol, pregatindu-si replicile, repetand 

miscari si gandind strategii de atragere a 

atentiei publicului catre momentele cele 

mai importante ale piesei prin obiecte de 

recuzita ori sonorizare speciala. In acelasi 

timp, organizatorii puneau la punct 

ultimele amanunte pentru inceperea 

festivalului, discutand cu partenerii, 

asigurandu-se ca totul era pregatit atat 

pentru artisti cat si pentru spectatori, si 

asteptand cu nerabdare primul spectacol de 

teatru, “Parfum de montgolfiere”, unul din 

putinele prezentate in limba franceza. 

Dimineata, conferinta de presa de la 

“Adore” declarase déjà incipitul festivalului.  

 

 

In cea de-a treia zi de Fringe, principala 

inovatie adusa de acest festival 

independent, spectacolul de apartament, si-

a bucurat spectatorii cu povestea “Oracol”, 

un one-woman show prezentat de Gratiela 

Badescu, in care se contureaza o intamplare 

cel putin deosebita: toate femeile dintr-un 

oras s-au indragostit in aceeasi zi, la aceeasi 

ora, si s-au intalnit sa isi transpuna 

gandurile intr-un mic oracol pe scena.  

Spectacolele de apartament urmau sa isi 

continue ascensiunea glorioasa in inimile 

spectatorilor prin aceeasi companie 

bucuresteana, Lorgean Theatre, care a 

sustinut in zilele urmatoare spectacole ca 

“Talk to the bomb” sau “Sfarsit, work in 

progress”.  

Marti, in 9 iulie, celebra companie de teatru 

Artemotion Oradea au ajuns in Sibiu, unde 

au ramas pana la sfarsitul festivalului, ei 

fiind chiar cei ce urmau sa inchida 

reprezentatiile teatrale din cadrul Fringe. 

Incepand (si sfarsind apoi, cu o a doua 

varianta a acestui spectacol) cu “1000 de 

motive sa te omor”, oradenii au mai pus in 

scena “Tanta si Costel”, “Cerere in casatorie 

fara Cehov”, dar si altele.  

In acest rastimp, echipa Become, din care 

face parte insusi directorul Sibiu 

International Fringe Festival, isi pregatea si 

punea in scena propriile spectacole, acestea 



fiind recunoscute usor de publicul amator 

de teatru independent: “Fotografii cu clovni 

invizibili”, “Insomniacii”, “Statuia 

Libertatii”, dar si “Bufonul regelui”, un one-

man show extraordinar, cu Radu Botar, 

premiat la Gala Star intocmai pentru acest 

spetacol.  

Desi un festival de teatru, in cadrul Fringe 

publicul s-a putut bucura de asemenea de 

spectacole din alte arii ale artei: o expozitie 

de fotografie, o lansare de carte, doua 

concerte (CoverUP Sibiu si Rain Dogs), dar 

si doua spectacole de ventrilocie, sustinute 

de Crina Zvoboda, cunoscuta publicului larg 

datorita aparitiei la Romanii au Talent.  

In ansamblu un festival complex, cu aparitii 

dintre cele mai interesante si spectacole de 

o calitate evidenta, Festivalul International 

Fringe Sibiu a fost o experienta amuzanta 

prin comediile reprezentate pe scena, o 

experienta ludica prin jocul actorilor atat pe 

scena cat si in relatia cu publicul, o 

experienta noua, plina de neasteptat, in 

special datorita diversitatii genurilor de 

texte pe care artistii isi dezvoltau 

spectacolele, si, mai ales, o experienta 

frumoasa inca de la inceput, care in anii 

urmatori se va dezvolta si va creste in 

acelasi Sibiu, recunoscut pentru valorile 

sale in materie de cultura si organizare a 

evenimentelor care sustin culturalizarea la 

cel mai inalt nivel, prin teatru, carte, 

muzica, dar si altele. 

Sursă poze: www.facebook.com/sbfringe/photos 

    

Elena Luana Hagiu, clasa a X-a D 
 

  



 

Târgul de Paști din Sibiu a avut loc în 

Piaţa Mare în perioada 26 aprilie – 7 mai 

 

Evenimentul de anul acesta a propus o 

abordare artistică și ludică a sărbătorilor pascale. 

Cei mici au putut învăţa care este semnificaţia 

Sărbătorilor Pascale şi care sunt obiceiurile 

diferitelor confesiuni religioase în cadrul unui 

program educativ denumit Biblia Copiilor sau s-au 

putut bucura de caruselul din Piaţa Mare. Cei mari 

au admirat oferta celor 45 de expozanţi din Sibiu, 

Arad, Braşov, Bucureşti, Bihor, Harghita, Vrancea, 

Timiş, Giurgiu, Baia Mare, Sălaj, Constanţa, Alba, 

Argeş, Covasna sau Mureş. 

Ediţia a IV-a a Târgului de Paști din Sibiu, 

2013, a fost organizată de Fundaţia Au-Ro (Austria 

pro Romania), reprezentată de dl. Gabriel Tischer, 

în colaborare cu firma A1 Events, reprezentată de 

dl. Andrei Drăgan, manager event.  

 

Vânătoare de ouă de Paşti şi ateliere de 

creativitate 
 

Din programul acestei ediţii nu a lipsit 

Vânătoarea Oului de Paşti, un program educativ 

care i-a purtat pe participanţi într-o aventură 

urbană în centrul Sibiului. Pentru găsirea Oului de 

Paști, copiii vor avea de parcurs un traseu, prin 

interpretarea unor indici ascunse în diferite locații 

din oraș. 

  
 

Produse specifice sărbătorii de Paşti 

 

 Paleta de produse oferite de expozanţi la 

Târgul de Paşti s-a diversificat. Anul acesta s-au 

găsit în principal: lumânări decorative sculptate 

manual, ouă încondeiate după tehnici 

tradiţionale, decoraţiuni de ciocolată şi alte 

delicatese asemănătoare, păpuşi de colecţie din 

porţelan, flori decorative şi decoraţiuni din 

plante uscate şi multe alte produse.  

 
 

Programul cultural TP 2013 

1. Expoziție de icoane (26 aprilie – 04 

mai 2013) 

Expoziția s-a desfășurat în perioada 26.04 

– 04.05.2013 la Centrul de Informare Turistică 

al PMS și s-au prezentat lucrări semnate Lucia 

Nica.  

2. Căutarea Oului de Paști (01 mai, ora 

15:00) 

3. Căsuța Iepurașului (27-28 aprilie, 1-

4 mai) 

Aici s-au desfășurat activități 

creative/educative în perioada 27 - 28 aprilie, 01 

– 04 mai, în intervalul orar 14:00 – 18:00. 

Activitățile au fost conduse de un mester 

popular (încondeiat ouă) și de un educator 

(pictat ouă din ipsos, pictat tablouri pascale).  

4. Biblia copiilor (04 mai, ora 14:00, 

Centrul de informare turistică) 

Un profesor de religie a povestit copiilor 

despre semnificația Sărbătorii Pascale. 

5. Olimpiada de Paști (27 aprilie, 04 

mai – ora 13:00 în Piața Mare) 

Probe: 

5.1. Suflatul ouălor 

5.2. Rostogolirea ouălor pe plan drept 

5.3. Rostogolirea ouălor pe jgheab 

5.4. Mini – bowling 

5.5. Minigolf 

5.6. Fuga cu ouăle 

5.7. Scrabble 

Finala: Oul de pe munte 

 
La olimpiada jocurilor de Paşti, în 

28.04.2013, au participat ca voluntari şapte elevi din 

CNOG, care au condus şi arbitrat activităţile, 

coordonaţi de d-na prof. AndraTischer. Din cei 

aproape 40 de copii, pe podium au urcat Brănescu 

Daniel, Şcoala Gimnazială  Nr.23, Oltean Cristian, 

CNGL şi Cristea Carla, CNOG. 

 

Vă aşteptăm cu drag să participaţi la Târgul 

de Paști din Sibiu, ediţia 2014. 

Ana  Maria  Pircă, clasa a X-a E 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=509324029128741&set=a.158878670839947.34316.153424221385392&type=1&ref=n
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=508921652502312&set=a.158878670839947.34316.153424221385392&type=1&ref=n

