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Editorial
Poate că o mică parte din timpul liber
ar trebui dedicat lecturii. De orice fel. Să
citim, să ne informăm, pentru a ne împlini,
pentru a ne înarma în fața vieții. Poate ar trebui
să încercăm să ieșim la lumină din peștera
neștiinței. Libertatea cugetului și a cuvântului
nu ar trebui interzisă. Dar neputința de a
reacționa pentru că nu există o bază reală în
sistemul nostru de valori este vina ce ne
aparține în totalitate și ar trebui să o
sancționăm prin atitudine. Neștiința este rezultatul lipsei lecturii iar incapacitatea relaționării
și a reacției sunt gemenii acesteia.
Dacă am schimba viziunea asupra lecturii, poate am reuși să îndreptăm atenția noii
generații asupra acestui aspect. Nu citiți din obligație, nu citiți pentru că așa trebuie, nu citiți
doar pentru a promova anumite examene! Citiți pentru a trece examenul vieții. Nu priviți
cartea ca pe un dușman dornic să vă răpească din timpul liber, priviți-o ca pe un prieten, un
adevărat prieten care vă iubește necondiționat. În paginile ei vă puteți regăsi sau puteți
remarca situații similare celor în care vă aflați. Prietena mută, de la care aflați în câteva ore
mai multe despre viață, iubire, credință, eșec, artă decât învățați din mass-media, concurența
neloială a cărții, ar trebui să fie cea mai apreciată. Internetul, deşi pare o necesitate
indispensabilă, doar distrează mintea şi dă o stare de euforie, pe când lectura are rolul de a
relaxa şi de a oferi cititorului o stare de plăcere şi de satisfacţie spirituală. O lectură plăcută şi
confortabilă oriunde te-ai afla îţi oferă numai cartea, o lectură la care te reîntorci ori de câte
ori simţi nevoia de a evada în altă lume, în alt spaţiu, în alt univers.
Am remarcat de-a lungul timpului tineri dornici să-și exprime părerea sau să prezinte
anumite aspect legate de propria lor persoană, incapabili însă să comunice și să se comunice.
Această neputință se datorează lipsei vocabularului, situație cauzată de lipsa lecturii. Este
foarte adevărat că a fost cuvântul considerat ”un mijloc imperfect de comunicare” dar sărăcia
vocabularului te transformă într-un ins inert, dus ușor de valurile vieții, manipulat în diferite
ipostaze ale scurtei călătorii la care suntem supuși.
Lectura oferă viziuni diverse asupra lumii, poate chiar un univers dorit, după care
tânjim ca după paradisul originar, oferă frumuseţile neimaginabile ale poveştilor, povestirilor
şi ale altor texte, unde imaginaţia şi fantezia zboară, trăind împreună cu eroii şi personajele
bucurii, dezamăgiri, speranţe.
Citiți, citiți, citiți! Să devină viciu lectura pentru că, așa cum spunea N. Manolescu,
cititul este „una din marile bucurii ale vieții și printre puținele vicii care nu trebuie
pedepsite”.
Prof. Pintea Oana
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Actualitate şcolară

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR
organizate în semestrul I
an școlar 2015 - 2016
Nr.
Activitatea desfăşurată
Crt.

1.

trebuie să știe
adolescenții despre
droguri”, ” Viața fără
droguri”, ”Substanțe noi
cu proprietăți psihoactive”, ”Tipuri de
droguri”

3.

”Ziua educației” – în
cadrul căreia a fost
vizionat spectacolul de
pantonimă ”Pasărea în
văzduh” cu participarea
actorului George Ciolpan

Organizator

Parteneri

Număr
participanţi

Sept.

Colegiul
Tehnic

2015

Maria
Baiulescu

5 oct.
2015

Sala
Reduta

C.T. ”Maria
Baiulescu”

Impact/
Rezultate

(consilier
Constantines
cu Codruța)

Colegiul
Tehnic

Maria
Baiulescu

ISJ
Brașov,
Inspector
atul de
Poliție
Brașov

Sala
Reduta
Brașov

200 de elevi

Activitate
educativă

450 de elevi

Activitate
culturală

56 de elevi

Activitatea a
vizat
dezvoltarea
atitudinilor
de respect
față de viața
și valorile
umane

”Holocaustul”
Prelegere și vizionare de
film documentar

8 oct.
2015

4.

Locul
desfăşură
rii

”Săptămâna

prevenirii
criminalității” în cadrul
căreia au fost realizate
teme antidrog: ”Ce

2.

Data
desfăş
urării

Mansarda
Colegiul
Tehnic

Maria
Baiulescu

Prof.
Voinea C.

-

”Ziua Holocaustului”

50 de elevi
9 oct.
2015

Sinagoga
Brașov

Comunitatea
Evreiască
Brașov

-

Prof. Butnariu
Lavinia, Bontaș
Rodica,
Prelipceanu
Monica

Activitatea a
fost dedicată
comemorării
victimelor
Holocaustului
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5.

”Săptămâna
legumelor”
Au fost colectate 200 de
kg. legume donate în
scop caritabil Asociației
SCUT

6.

7.

Participare la
manifestările, dedicate
”Zilei armatei”

”Atenție la buzunar”
și ”Violența stradală”,
activități desfășurate în
cadrul proiectului ”Să

5-9
oct.
2015

25 oct.
2015

oct.
2015

exmatriculăm
violența”
8.

10.

Maria
Baiulescu

Piața
Sfatului

Colegiul
Tehnic

Maria
Baiulescu

Colegiul
Tehnic

Maria
Baiulescu

Primăria
Brașov

Inspectoratul
Județean de
Jandarmi
Brașov

70 de elevi
Asociația
SCUT

ISJ
Brașov

Coord. prof.
Popa Tatiana,
Voinea C.

60 de elevi
Prof. Voinea C.

Partenerii
proiectului

300 de elevi

Fundația
”Bucuria
darului” și
”Căminul

80 de elevi

Activitate
SNAC

Imagini cu
participarea
la această
activitate au
fost difuzate
în massmedia locală
Programul a
vizat
informarea
elevilor și
prevenirea
infracționalită
ții

”Ajută-ți aproapele”
Elevii și profesorii școlii
au realizat pachete cu
produse cosmetice și
alimentare care au fost
donate în scop caritabil
fundației ”Bucuria
darului” și ”Căminului
persoanelor fără
adăpost”

9.

Colegiul
Tehnic

”Târgul de Crăciun”,
în cadrul căruia au fost
comercializate produse
realizate de elevii școlii

dec.
2015

dec.
2015

Colegiul
Tehnic

Colegiul
Tehnic

Maria
Baiulescu

Maria
Baiulescu

Colegiul
Tehnic

Maria
Baiulescu

Colegiul
Tehnic

Maria
Baiulescu

persoane
lor fără
adăpost”

Asociația

Maria
Baiulescu

Serbarea de Crăciun
cu momente artistice de
muzică, dans popular,
piesă de teatru, cor de
colindători etc.

dec.
2015

Maria
Baiulescu

Maria
Baiulescu

Dezbatere

22 ian.

Casa

Asociația

Colegiul
Tehnic

Colegiul
Tehnic

Sala
Reduta

Prof. Popa
Tatiana,

Activitate
SNAC

Suciu Cătălin

400 de elevi,
profesori,
părinți
450 de elevi,
profesori,
părinți
prof. Ileana
Enache, Mitrea
Iustin, Nichifor
Maria

2 elevi

Activitate
educativă

Activitate
artistică

Imagini cu
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11.

”Graviditatea la

2015

Baiulescu

adolescenți - o
problemă europeană.
Soluții locale,
naționale și
europene”
12.

Cursuri de carieră –
informare privind oferta
American Hotel
Academy – dl. Teodor
Berszaw

13.

pentru
Parteneriat
Comunitar

Prezentarea ofertei
educaționale a
Universității Babeș
Bolyai – Departamentul
Sfîntu Gheorghe –
administrarea afacerilor

Feb.

Feb.

Colegiul
Tehnic

Maria
Baiulescu

Colegiul
Tehnic

Maria
Baiulescu

American
Hotel
Academy

Universitatea

Babeș Bolyai

Colegiul
Tehnic

Maria
Baiulescu

Colegiul
Tehnic

Maria
Baiulescu

(psiholog
școlar
Constantinescu
Codruța)

participarea
la această
activitate au
fost difuzate
în massmedia locală

Clasa

Activitatea a
vizat
dezvoltarea
profesională
a elevilor
școlii

a XII-a C
30 de elevi

Clasele
a XII-a

Director:

Consilier educativ:

prof. Butnariu Lavinia

prof. Voinea Claudiu

Activitatea a
vizat
dezvoltarea
profesională
a elevilor
școlii
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De la elevi pentru elevi
Ce fac eu în timpul liber
Pasiunea pentru dansuri am simțit-o încă din grădiniță, în cadrul
orelor de dans pe care le desfășuram acolo. În prezent, cursurile de
dansuri populare le frecventez la Palatul Copiilor, la ansamblul ''Crai
Nou'', înființat în anul 1962, sub îndrumarea profesorului coregraf Pepine
Benone. Cu acest ansamblu am participat la numeroase spectacole și
concursuri atât în țară, cât și în străinătate. Repertoriul ales este reprezentativ, cuprinzând dansuri
și muzică din mai multe zone folclorice : Oltenia, Muntenia, Transilvania, Moldova. Cu foarte
multă mândrie am participat în fiecare an la parada costumelor populare, aceasta având loc în
cadrul sărbătorii ''Zilele Brașovului''.
Participând la numeroase concursuri folclorice, în mai multe ediții cu grupul ''Crai Nou'',
am obținut atât premii speciale, cât și locul 1. Cu acest ansamblu am susținut spectacole în
străinătate, în Olanda, Belgia și Germania.
Prin dansurile populare reușim să punem în valoare cultura și portul românesc.

Olteanu Robert, clasa a IX-a A

Sub semnul Thaliei…
Teatrul, ce lume miraculoasă, reflectoare, aplauze,
flori….
Aceste cuvinte se furișează în mintea mea înainte să
urc pe scenă, când cobor de pe scenă și de fiecare dată când
cineva aduce vorba de teatru. Este una dintre cdele mai
frumoase arte, o artă care modelează personajul pe care-l joci în fiecare zi, în fața oamenilor,
prietenilor, colegilor ți familiei.
Noi, actorii suntem personaje, ieșim în evidență prin felul în cvare personalitatea noastră
capătă o formă frumoasă în fiecare zi. Suntem deschiși, înțelegem lumea cu alți ochi și avem
sentimente profunde, simțim mai puternic tot ce ne înconjoară și ne face plăcere să observăm în
detaliu fiecare mișcare și gest al persoanei din fața noastră.
”Scena mă îmbată și simt că sunt frumoasă” spune o eroină a dramaturgului rus Cehov.
Lupu Andreea, clasa a X-a A
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Ce înseamnă să fii român?
A fi român înseamnă:
 să vorbești această limbă românească, limba care nu este numai un
mesaj direct al unei limbi vestite de mare cultură, ci și o limbă
biruitoare, căci într-o luptă de secole cu dialectele slave și cu alte limbi,
le-au învins pe teritoriul său și le-a făcut roabele sale.
 să locuiești în Țara Românească, țară pe care o forțare neîntreruptă de
opt sute de ani a izbutit să o rotunjească puțin câte puțin până a adus-o la forma de astăzi – cu munții
care sunt ai noștri, fiindcă noi le-am dat turmele de oi și doinele – cu dealurile care sunt ale noastre
pentru că noi le-am împodobit cu grădini, cu vii și cu mănăstiri frumoase - cu câmpiile, care sunt ale
noastre pentru că noi le-am lucrat cu spor an de an, cucerindu-le prin munca noastră – cu Dunărea
noastră, fiindcă noi i-am pus salbe de sate pe amândouă malurile și i-am cercetat apele - cu țărmul Mării
Negre care e al nostru, fiindcă noi l-am deșteptat la viață.
 să fi suferit sute de ani și să te fi bucurat câteva clipe, să fi plâns atât încât și cântecele să pară că
plâng, să fi lăsat neîncetat distruse începuturile de cultură mai înaltă, să fi dăruit din hrana materială și
sufletească vecinilor și chiar popoarelor de mai departe, să fi fost întotdeauna iubit în clipele sfinte ale
încercărilor de unire națională, să fii darnic în sărăcie și mărinimos în izbândă.
 este o calitate care te obligă să cunoşti istoria poporului, valorile lui culturale, oamenii care ne-au
făcut cunoscuți în lumea întreagă.
Pot spune din fericire că sunt mândră de originea mea deoarece suntem singura insulă de latinitate în
estul Europei, istoria noastră mai mult decât a altor naţiuni, este plină de eroism şi fapte de vitejie,
românii sunt inteligenţi, unii chiar geniali.
Sunt români care au schimbat în bine omenirea în domeniile ingineriei, medicinii, biologiei, aviaţiei, ITului, sportului, etc.
Luca Loredana
Clasa a-XI-a C
O poveste frumoasă.
Ziua, când stelele nu se mai zăresc, apare lumina dată de o
stea infinită ……soarele, focul etern, lava fierbinte, lumina eternă,
strălucirea orbitoare.
Spre seară apar micile stele,comete, ce după mulți ani
lumină, încep călătoria ce duce la propria distrugere …
Mândra lună …satelitul Pământului, frumoasă și măiastră, își face prezența lângă micile
comete , fiind ca mama lângă fiice, luna rece, orbitoare, luând lumină de la soare, strălucește alb gălbui și spre ziuă ea dispare.
Toate acestea trăiesc în infinitul univers…O lume încă nedescoperită, în ființă, rece, fără
viață…întunecată.
Șulț Andreea
Clasa aX-a Ep
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Am vrut
Am vrut să scriu ceva plăcut,
Dar muza nu îmi vine,
Am vrut să scriu din inimă
Nu pot, căci ea-i la tine.
Am vrut să scriu ceva de dor,
Ca să-ți aduc aminte,
De-acele clipe împreună
De-a mele dulci cuvinte.
Am vrut să-ți zic, să-ți zic mai multe
Dar nu am grai, nu am puteri.
Și în momentu-n care sufăr,
Mă-ntorc la vechile dureri.
Cociorvă Nicoleta
Clasa a-X-a Ep.

Se zice …
Se zice că atunci când un om moare, o stea
cade, numită stea căzătoare.
Se zice că atunci când te îndrăgostești, ai fluturi
în stomac, acești ‘fluturași’ fiind emoții.
Se zice că atunci când un bebeluș râde pentru
prima dată, se naște o zână.
Se zice că atunci când visăm, sufletul nostru
călătorește.
Se zice că atunci când iubim….suferim.
Se mai zice că limba română este o materie grea
Noi, elevii, zicem că matematica e chineză iar
pauza este ora noastră preferată
Somn ușor.

Soarele aproape a apus după munții înalți.
Iar în ocean peștișorii aurii se joacă cu razele
adormite ale soarelui.
Soarele aproape a apus, aproape toți peștișorii
au plecat spre casele lor.
Doar unul a rămas pentru a se juca cu o rază.
Pe cer apar niște luminițe strălucitoare ca de
cristal.
Mândra lună ca mama între micile luminițe,
strălucește puternic oceanul, luând locul
soarelui care a plecat.
Micul peștișor somnoros înoată ușor spre căsuța
lui de canali ….
Somn ușor .

Comportamentul meu
Bună, sunt eu,
Eu cu comportamentul meu
Mda, vreau o schimbare
Chiar foarte mare.
Știu doar că-n viața mea voi reuși
Acum îmi ții predici, așa… și?
Toată lumea îmi zice că m-am schimbat
Că acest comportament al meu nu e adecvat.
De ce lumea din jurul meu nu mă acceptă?
Ce rău în comportamentul meu se reflectă?
Nu pot să fiu eu însămi cu voi?
Am oare comportament de băiețoi?
Trebuie să mă schimb de fiecare dată
Dar m-am săturat și azi, ca altă dată.
Simt că mă dați de-o parte
Mă judecați ca pe-o carte.
Sunt și eu o ființă umană!
Nu mă dați de-o parte ca pe-o pană!
Nu știu dacă vreau să mă schimb…
Nu vreau să fiu o persoană falsă!
Dar nu vreau altceva în schimb!
Mă simt de parca aș fi primit o pedeapsă.
Dar nu-i nimic, o să trec peste!
Cu toate că lumea mă amăgește!
Mariana Gârbacea
Clasa a X-aEp.
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Le Halloween en Roumanie et en France
La date de cette fête est fixe, en chaque année elle a lieu le 31 Octombrie. Le Hallowen est
prévue pour les dates suivantes le samedi 31 octobre 2015, le lundi 31 octobre 2016 et le mardi 31
octobre 2017.
L'origine d'Halloween. Le terme d'halloween est l'abréviation anglaise d' ´´all hallow´s evé´´,
quoi pourrait être traduit comme la veille de tous les saints ou la veille de la toussaint.
Reprise par les Romains puis par les catholique quelques siècles plus tard , l'empire romain à étendu
son influence jusque dans le territoires celtiques: la fête de samhain sera peu remplacée par une
célébration a là fin des moissons en l'honneur de pomona déesse des arbres fruitier. La fête en
l'honneur des disparus à cependant lieu le 21 février dans le cadre de la célébration des Feralia au IVe
siècle,La religion chrétienne devient obligatoire dans tout l'empire. Les fête païennes sont lentement
remplacées par des fête religieuses: la toussaint est célébrée dans un premier temps au temps
pascal.plus tard au VIIIe siècle,le pape Grégoire IIIla fixa à la date du 1 er novembre .Les coutumes
païennes persistèrent et Halloween,signifiant la veille de tous les saintes était fêtée 31 octobre.
En Roumanie, elle est fêtée par des fêtes foraines (des carnavals) au Chateau Bran et dans
d'autres espaces publics (pubs, discotheques) et aussi dans les établissements publics (écoles, lycées).
Á la maison les enfants allument des citrouilles décorées.
En France, ce jour-là, les enfants arborent des
déguisements terrifiants et sonnent à toutes les portes
pour demander des friandises. Les mamans sont mises à
contribution pour la préparation de nos Sorcières,
Dracula et chauve-souris d'un soir. Une citrouille est
évidée afin de représenter un visage. Une bougie est
placée en son centre afin de compléter l'emblème de ce
jour.
Cette fête existe toujours en Europe, et elle diffère selon les pays. En Allemagne, il existe la
procession des lanternes, portées par des enfants, qui a lieu la veille de la Saint-Martin, le 10
novembre. Les enfants portent des lanternes, qui étaient autrefois végétales et formées de légumes
creusés.
Dans le nord de la France, il existe la procession des allumoirs, qui a lieu à la fin du mois
d’octobre. En Suisse, la procession des lanternes Rabeliechtli a lieu, elle, début novembre.
Toutes ces fêtes, que nous perpétuons aujourd’hui, sont les voisines de la fête d’Halloween américaine.
Le succès qu’a cette fête auprès des enfants vient donc également du fait que les processions d’enfants
sont inscrites dans notre histoire.
Écrit par SORIN JUDEȚ, Clasa a- XI-a D
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Artă şi meserie
Concursul Hairdresser Open 2015
Pe data de 8 noiembrie 2015, școala noastră a
participat la un concurs internațional de tunsori și
coafuri, ținut la Târgu Mureș și numit Hairdresser
Open 2015.
Fiecare dintre noi a participat la câte o probă, iar
eu am participat la proba de tunsori bărbătești.
A fost o experiență frumoasă, deoarece am
învățat multe lucruri noi. Fiind concurs internațional, au
participat băieți și fete din mai multe țări, la care am văzut lucruri interesante pe care nu le mai văzusem
până atunci.
Sper să mai particip la asemenea concursuri, deoarece astfel de experiențe mă vor ajuta în viitor.
Codleanu Daniel
Clasa a XI-a D

O experiență de neuitat
Pentru mine, vestea că voi participa la Concursul Internațional
Hairdresser Open 2015 organizat la Târgu Mureș a însemnat o experiență
unică deoarece știam că voi avea de învățat lucruri noi în domeniul
coafurii.
Concursul Hairdresser Open reprezintă o oportunitate enormă
deschisă tuturor tinerilor talentați în domeniul coafurii și doritorilor de a
pune în practică ceea ce au dobândit în anii de școală.
Personal am trăit emoția creării și punerii în practică a ceea ce am
învățat prin exercițiu intens ca să mă ridic la standardele acestui concurs.
Această experiență rămâne una inedită prin modul de organizare a
concursului,prin oamenii talentați pe care i-am cunoscut și
prin provocarea pe care am acceptat-o, participând la
concurs.
Am realizat un lucru: nimic nu este imposibil. Sunt
recunoscătoare nu doar îndrumătorilor care m-au ajutat să
particip la acest concurs dar și susținătorilor care au fost
lângă mine. Mă bucur că am avut ocazia să particip la
acest concurs unde am demonstrat creativitatea și
cunoștințele dobândite la orele de specialitate de la școală.
M-am întors cu mai multă experiență și cu emoții pozitive.
Betelie Gianina Claudia
Clasa a XI-a D.
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Cum să faci un papion…
Moda papionului, în vogă de ceva vreme în ţara noastră,
a dat ocazia unor persoane speciale, care nu-şi cunoşteau
limitele creativităţii, de a-şi etala măiestria în această zonă a
designului de accesorii. Fiecare îşi poate face propriul papion
foarte simplu, urmând aceşti paşi :

1) Vom avea nevoie de două bucăţi de material tăiate in formă
dreptunghiulară cu lungimea de 23 cm si lăţimea de 12 cm iar
pentru mijloc un dreptunghi mai mic cu lungimea de 7cm şi
lăţimea de 3.5cm.(fig.1)

2) Acum vom împături cele două bucăţi de material într-un
dreptunghi mai mic (fig.2)

3) După ce am împăturit materialul, îl coasem pe mijloc (fig.3)

4) Iar după ce l-am cusut, îi vom da forma dorită. (fig.4)

5) Pe mijloc vom pune acel dreptunghi mic şi îl vom coase la
spate (fig.5)
Şi acesta este papionul
(fig.6)!

Sper că v-a plăcut! Pentru alte tutoriale de genul acesta și
pentru amuzament, mă găsiţi şi pe YouTube: Edward Chiriță, clasa a IX-a A … Enjoy! 
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BRAȘOVUL
Capitală Europeană a Culturii în
2021

Sub egida Consiliului local
Brașov, la finele anului trecut au avut loc numeroase manifestări dedicate amplei acțiuni
Brașovul - Capitală Europeană a Culturii în 2021.
Școala noastră s-a prezentat cu o paradă a modei care a avut ca temă „Influențe ale
costumului popular din Țara Bârsei în moda actuală”. Produsele prezentate constituie
atestate de certificare a competențelor
profesionale ale elevilor din clasele a
XII-a de la profilul design vestimentar.
Elevii au fost coordonați de doamnele
profesor Butnariu Lavinia și Prelipcianu
Monica.
Pe podium au defilat fete și
băieți din mai multe clase, în costume
care au dovedit că îngemănarea dintre
tradiție și inovație dă modei din orice
perioadă o notă de originalitate și de pitoresc. Costumele din Țara Bârsei, prin varietatea lor,
prin colorit și motive, impresionează și constituie o unitate în diversitate a portului
tradițional, nu numai al românilor, ci și al celorlalte etnii de la noi din țară.
Acțiunea a avut un succes deosebit, a fost ceva inedit și a atras mulți privitori.
Reușita a fost completată de un fond muzical bine ales de doamna profesor
Prelipcianu Monica și de prezentarea făcută de doamna profesor Nichifor Maria.
Prof. Nichifor
Maria
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De ce este atât de greu să fim sănătoşi?
“Tratamentul miraculos pe care ştiinţa îl tot urmăreşte de jumătate de secol nu se
dovedeşte a fi noul medicament minune, formulat minuţios după decenii de muncă genială şi
neobosită de laborator, nici instrumentele de intervenţie chirurgicală de ultimă oră, nici
tehnica, în contextul în care utilizează laserul
sau nanotehnologia, nici o manipulare a ADNului nostru care ne va transforma pe toţi în
Apollo sau Venus nemuritori. În loc de asta,
secretul sănătăţii s-a aflat tot timpul în faţa
noastră, descris de un cuvânt simplu: Nutriţie”
. Aceste cuvinte aparţin doctorului T. Colin
Campbel, autorul
best seller- ului
internaţional “ Studiul China” si Profesor
Emerit de Biochimie Nutriţională la
Universitatea Cornell.
Dr. Bruce Lipton, biolog celular de faimă internaţională, realizând o serie de studii la
Facultatea de Medicină a Universităţii Stanford, demonstrează ca genele noastre nu ne
controlează aparatul biologic, adică genele nu ne controlează celulele, ci acestea din urmă
reacţionează la mediul în care trăiesc.
Am ales să îmi încep eseul despre sănătate cu aceste două puncte de vedere foarte
bine fundamentate, a doi oameni de ştiinţă de renume internaţional, pentru a ilustra faptul că
rezultatele cercetărilor din ultimii ani ne duc într- o direcţie la care foarte puţini dintre noi se
aşteptau: soluţia pentru o viaţă sănătoasă ar fi să ne întoarcem încet dar sigur către natură,
către toate binefacerile pe care aceasta le are de oferit şi să ne întoarcem, încet dar sigur, spre
interiorul nostru ca indivizi, convinşi fiind că acolo se află majoritatea răspunsurilor.
Concluziile la care ajunge doctorul Campbel dupa cercetări care au durat o jumătate
de secol sunt următoarele:
- Ceea ce mâncăm zi de zi este un determinant mult mai puternic pentru propria
stare de sănătate decât ADN- ul sau decât majoritatea chimicalelor din mediul
înconjurător.
- Alimentele pe care le consumăm ne pot vindeca mult mai rapid şi mai profund în
comparaţie cu cele mai scumpe medicamente prescrise şi mult mai solid decât cele
mai extreme intervenţii chirurgicale, toate acestea pe fundalul unor efecte
secundare exclusive pozitive.
- Alegerile noastre alimentare pot preveni
cancerul, bolile cardio- vasculare, diabetul de tip
2, accidentele vasculare cerebrale…, migrenele si
alte multe afecţiuni.
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Nu este niciodata prea târziu să începi să mănânci sănătos. O alimentaţie
corespunzătoare poate de asemenea vindeca multe dintre aceste afecţiuni.
Pe scurt, ne spune acest doctor renumit, dacă ne schimbăm alimentaţia, ne putem îmbunătăţi
cu mult sănătatea.
Dar ce înseamnă să mâncăm sănătos? Înseamnă întoarcerea la originile alimentare.
Alimentaţia ideală pentru om înseamnă consumul de alimente în forma cea mai apropiată de
starea lor naturala (în formă integrală, nerafinată). Trebuie să consumăm o varietate de
cereale integrale, leguminoase, fructe, legume, seminte si nuci. Să consumăm cît mai puţine
produse de origine animală şi să nu consumăm
alimente procesate excesiv. Să evităm adaosurile de
sare, uleiuri şi zahăr. Să obţinem 80% din calorii sub
formă de carbohidraţi, 10% sub formă de grăsimi si
10% sub formă de proteine.
Atât şi nimic mai mult? Şi răspunsul vine
simplu: da, atât şi nimic mai mult. Si mergem mai
departe pe firul logic al întrebărilor: şi de ce nu facem
acest lucru cu toţii? Chiar asa! De ce oare? Care este
motivul pentru care preferăm să luăm medicamente în
loc să facem nişte schimbări în stilul nostru de viaţă?
Mai întâi în alimentaţie şi mai apoi în gândurile noastre zilnice? Pentru că după cum am
prezentat la început, starea noastră de sănătate este rezultatul stilului nostru de viaţă.
Alimentaţie, gânduri, obiceiuri zilnice. Cele mai noi cercetări atestă acest lucru. Oamenii
care aleg această cale de vindecare sunt din ce în ce mai mulţi, iar vindecările sunt şi ele de
multe ori “miraculoase”. Însă majoritatea dintre noi preferăm să alegem calea bătătorită, pe
care am folosit- o ani la rând şi aşteptăm ca la sfârşitul ei să se afle un alt rezultat decât cel
cunoscut. Spunea cineva o dată, că dacă faci lucrurile la fel încă o dată şi încă o dată şi te
aştepţi la rezultate diferite eşti cel puţin naiv.
Are şi media rolul ei în a ne menţine în ignoranţă din acest punct de vedere? Cu
siguranţă da. Sunt şi alte grupuri de interese care încearcă manipularea? Întotdeauna au fost şi
întotdeauna vor fi. Dar la sfârşitul zilei, alegerea este a mea în ceea ce priveşte articolele pe
care le citesc, site- urile pe care le urmăresc, liderii de opinie care mă influenţează. Omul
informat deţine puterea absolută, iar aici este vorba despre puterea de a deţine controlul
asupra propriului destin.
Alimentaţia ne influenţează starea de sănătate. Dar gândurile? Ce influenţă pot avea
gândurile asupra nivelului de colesterol “rău” sau asupra glicemiei? Dar asupra tensiunii
arteriale? Se pare că foarte mare. Experţii spun că
stresul este principala cauză a tuturor bolilor şi
afecţiunilor. Asociaţia Psihologilor Americani
defineşte stresul ca pe o senzaţie de îngrijorare,
copleşire sau epuizare. Din rapoartele asupra
stresului în Statele Unite ale Americii, Asociaţia
Psihologilor Americani a concuzionat că stresul a
rămas constant sau a crescut in ultimii câţiva ani
-
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în cazul a 80% dintre respondenţii la sondaj. 20% dintre ei au declarat că experimentează un
stres “ extrem de accentuat”.
Stresul provine de la simple gânduri negative, care în timp se transformă în convingeri şi
obişnuinţe. Gândurile, convingerile şi obişnuinţele negative înseamnă stres cronic iar el are
efecte devastatoare asupra stării noastre de sănătate. Când stresul este cronic, el transmite un
semnal de pericol care împiedică sângele să ajungă la creier, la sistemul imunitar şi la cel
digestiv, redirecţionându-l către membre, astfel încât omul să poată fugi de pericol. Astfel,
organismul nu mai poate digera corect, sistemul imunitar nu ne mai poate proteja iar creierul
nu mai poate gândi corect. Stresul cronic dezechilibrează sistemul nervos. Relaţia de
echilibru dintre sistemul nervos simpatic (care mobilizează reacţia de tip “luptă şi fugi” a
sistemului nervos) şi cel parasimpatic
(care ajută organismul să se odihnească, să
doarmă, să digere şi să se vindece) devine înclinată în favoarea sistemului nervos simpatic.
Devii hiperactiv şi hipervigilent, nu te mai odihneşti corespunzător, nu îţi mai reîncarci
bateriile şi nu îţi mai hrăneşti corpul cum ar trebui.
Tehnicile de eliminare a stresului sunt nenumărate. Totul este să alegem să ne
informăm despre ele şi să le aplicăm pe cele care ni se potrivesc cel mai bine.
În cartea “Zonele albastre”, autorul Dan Buettner analizează cele mai bune soluţii
pentru a trăi mai mult şi mai bine, pornind de la studierea celor mai longevive comunităţi din
lume. Printre soluţiile prezentate de el se numără şi: conecatrea cu comunitatea spirituală,
conectarea cu familia şi conectarea cu un cerc interior sau un grup de prieteni. Este de amintit
şi că toţi membrii acestor comunităţi practică grădinăritul şi consumă alimente proaspete şi
integrale. Toate aceste soluţii sunt tot atâtea modalităţi de eliminare a stresului.
Masa în familie este din ce în ce mai rară în cele mai multe cămine. Majoritatea dintre
noi mâncăm pe fugă în maşină, la birou, în timp ce ne uitam la televizor sau navigăm pe
internet. Suntem deconectaţi de ceilalţi şi suntem deconectaţi de noi. Obiceiurile noastre s- au
schimbat în timp şi s-a schimbat şi sistemul alimentar. Lanţurile de restaurante fast- food şi
industria alimentelor super-procesate s-au dezvoltat vertiginos, oamenii ajungând să mănânce
în fugă şi cu un efort minim. Nu ne permitem o perioadă de linişte şi relaxare nici măcar
atunci când ne hrănim.
Medicina oficială pare să nu aibă răspuns privind cauza profundă a “epidemiei” de
stres, de boli asociate cu stilul de viaţă şi de boli autoimune.
Un răspuns dat de unii specialişti, care este confirmat de
descoperirile ştiinţifice de ultimă oră (dădeam exemplul
studiilor doctorului în biologie celulară , Bruce Lipton) este
că starea de sănătate este o oglindă a relaţiei pe care o avem
cu noi înşine şi cu corpul nostru.
Aşadar, sănătatea pare să depindă de noi. Si atunci
de ce este atât de greu să fim sănătoşi? Pentru că suntem prea ocupaţi să ne informăm?
Suntem prea obosiţi pentru a face schimbări în stilul nostru de viaţă? Preferăm să primim
diagnosticul pentru organismul nostru împreună cu schema de tratament care să ne înlăture
simptomele dar care să nu vindece niciodată în totalitate pentru că nu am înlăturat cauzele
care au dus la acea suferinţă?
Există însă oameni care aleg un stil de viaţă sănătos, aleg să fie în armonie cu Natura
şi cu ei înşişi. Ei trăiesc mult, frumos şi împlinit. Am speranţa că vom fi din ce în ce mai
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mulţi cei care facem Schimbarea pentru noi, pentru familiile noastre şi pentru comunităţile în
care trăim.
Prof. Silviana Olinschi
Bibliografie:
T. Colin Campbel Integral. Regândind ştiinţa nutriţiei , Ed. Adevăr divin 2013
L. Hay, A. Khadro, H. Dane Bucură- te de o stare de sănătate perfectă cultivând iubirea de
sine Ed. Adevăr divin, 2014
www.viataverdeviu.ro

Cu ei ne mândrim!
Vine o vreme…

Mi-am început cariera didactică în urmă
cu 36 de ani la liceul din Predeal. După 18 ani,
m-am transferat la şcoala noastră unde îmi
desfăşor activitatea şi în prezent.
Nu-mi amintesc să mă fi întrebat cineva ,
când eram mică, ce-mi doresc să mă fac atunci
când voi fi mare. Îmi stăruie insă în minte
„proorocirea” profesorului meu de limba română
de la gimnaziu – un „domn Trandafir” ardelean care-mi spunea deseori: „Măriucă, profesoară
de română ai să te faci!”. Aşa a fost, şi nu-mi pare rău. Mi-am iubit şi îmi iubesc profesia, am
practicat-o cu pasiune, din dragoste pentru elevi şi din respect pentru limba naţională. Am
considerat că un cadru didactic trebuie să aibă o triplă valenţă: profesor care oferă elevilor
informaţii, pedagog care educă şi cizelează caractere, psiholog care intuieşte problemele şi
nevoile tinerilor şi acţionează în consecinţă.
Am fost şi sunt un profesor exigent pentru că mi-am dorit ca elevii mei să-şi
însuşească corect limba română, să se exprime frumos, să citească, să cunoască valorile
literare româneşti, să vibreze la tot ce e frumos în cultura noastră şi nu numai.
Regret că de la an la an plăcerea pentru lectură s-a diminuat , cărţile au fost înlocuite
de alte tentaţii şi rezultatele se văd.
De-a lungul anilor am trecut prin multe reforme şi
schimbări – unele în cascadă - dar din păcate multe dintre ele
n-au dus la creşterea calităţii învăţământului, dimpotrivă.

18

La toamnă „mă retrag la vatră” cu durerea în suflet că învăţământul este considerat
doar la modul declarativ prioritate naţională.
Îmi doresc sincer ca viitorul şcolii româneşti să fie unul pe măsura potenţialului
intelectual pe care noi românii îl avem, cu atât mai mult cu cât găsim exemple de urmat în
trecut şi în alte tări din Europa.

Prof. Nichifor Maria

Interviu cu o absolventă de succes
În buna tradiție a revistei colegiului nostru,
păstrăm legătura cu foștii nostri absolvenți. Ne face
întotdeauna plăcere să afăm cum s-a desfășurat
parcursul lor scolastic și profesional după plecarea de
pe băncile liceului. Dacă pînă acum v-am obișnuit cu
o rubrică despre foștii noștri elevi, deveniți studenți,
în care vă povesteam pe larg depsre traseul lor înspre
universitate, mastere și hobbiurile care îi defineau și
conduceau în viată, în acest număr am hotărît să
schimbăm puțin profilul rubricii. Astfel, veți citi în
continuare un interviu cu fosta noastră elevă Codruța
Cosma, consemnat de către Prof. Raluca Vasiliu.
Codruța a fost eleva Colegiului Tehnic Maria Baiulescu între 2005 și 2009, în clasa de
Organizator Banqueting, având ca dirigintă pe doamna profesor Elena Mănilă. Codruța prima din stânga în poză - s-a remarcat ca o elevă silitoare, cu rezultate foarte bune la toate
materiile, fără discriminare. A avut un obiectiv clar în Facultatea de Medicină, căruia i s-a
dedicat prin studiu intens și activ. Nu și-a neglijat nici pasiunile ei, schiul și nici viața de
adolescent. Dar pasiunile ei și tentațiile vieții de adolescentă nu au deturnat-o de la visul ei,
intrarea la facultate. Astfel, după absolvirea liceului în 2009, a devenit studentă a Facultății
de Medicină, secția Stomatologie a Universității din Tîrgu Mureș, pe care a absolvit-o în
2015. După absolvire, s-a întors în orasul natal, unde profesează în domeniul ales de ea.
1. Cum iți amintești anii de liceu?
Îmi amintesc cu plăcere de anii de liceu. Mi-a plăcut, m-am distrat cu colegii şi profesorii
2. Păstrezi vreo amintire frumoasă din experienţa ta de liceană? Cât de implicată erai în viaţa
şcolară? Participai la concursuri şi olimpiade?
Am fost implicată cât de cât în viaţa şcolară, asistam mereu la cursuri şi învăţam lucrurile
care mă interesau. Nu am participat la olimpiade sau concursuri.
4. Ai avut un model de urmat dintre profesorii pe care i-ai avut la catedra?
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Nu am avut un model anume. Am învăţat de la fiecare profesor care m-a ajutat sau mi-a dat
un sfat bun.
5. Ce rol formativ a avut liceul în alegerea profesiei actuale?
În liceu am învăţat că nu trebuie să mă complac situaţiei mele, şi că trebuie să evoluez
constant pentru a progresa în direcţia dorită. Liceul a avut un rol de conştienizare. Încă din
acea perioadă mi-am îndreptat toată atenţia către împlinirea visului meu: admiterea la
Facultatea de medicină dentară din Târgu-Mureş.
6. Te-a pregatit liceul pentru experienţa facultăţii? Ai putea face o paralelă între viaţa de
liceană şi cea de studentă?
Oarecum da. Spun oarecum, deoarece în ultimii 2 ani (din 5) am învăţat foarte mult în paralel
pentru bacalaureat şi admiterea la facultate. Deci ”m-am antrenat” să învăţ cât mai repede,
ceea ce m-a ajutat enorm. Nu ştiu dacă paralela mea este cea mai bună dar o să încerc. În
facultate înveţi doar ce te interesează, 90% din materiile predate te pregatesc pentru ceea ce
urmează să faci. Nu prea ai timp de pierdut, ai cursuri sau laboratoare toată ziua, dar este
frumos. Ca elev nu o sa petreci niciodata ca un student dupa ce şi-a luat un examen în
restanţe.
7. Fiecare generaţie vede în sine un apogeu al performanţei. Voi aţi fost o clasă foarte bună.
Crezi că cei care vin din urmă vă pot călca pe urme? Şi dacă da, ce eforturi implică asta?
Da, am fost o clasă destul de bună…asta nu pentru că eram noi ”speciali”, ci pentru că toţi
aveam ”cei 7 ani de acasă”. Cu siguranţă ne pot călca pe urme viitoarele generaţii. M-aş mira
dacă mi-aţi spune că asta nu s-a întâmplat deja. Cât despre eforturi, nu mare lucru. Trebuie să
fie doar constienţi de faptul că orice lucru pe care îl învaţă…util sau inutil…este progres. Şi
cred că toată lumea vrea să progreseze. Bineînțeles, aceasta conștiință trebuie alimentată şi de
eforturi intelectuale pe măsură.
8. Ai nostalgia lui "pe vremea mea"? Cateodata . ”Pe vremea mea” nu pierdeam atâta timp pe
Facebook. ”Pe vremea mea” aveam acces la internet, dar nu erau atat de multe surse pentru
un referat, proiect etc. Mai treceam şi pe la bibliotecă să răsfoim cărţi.
9. Vezi vreo diferenţă de mentalitate comportament şi viziune de viitor între generaţia voastră
şi cea de acum?
Nu prea cunosc persoane din generţtia de acum…nu aş putea spune. Nu mă uit la tv, ştirile le
iau de pe net…sunt cam deconectată de generaţia actuală.
10. Ar fi o idee bună o mai strânsă legatură între foşti absolventi şi actuali elevi? Un schimb
de idei sfaturi şi experienţă?
Dacă elevii sunt doritori, şi cred ca i-ar ajuta experienţele şi ideile noastre, sigur ca da!
11. Ştiu că ţii legătura cu colegi de clasă şi de generaţie. Prietenia legată în liceu este o
prietenie de durată?
Da, ţin legătura cu o mică parte din colegii de clasă. În
cazul meu da, în anii de liceu am creat prietenii pentru o
viaţă întreagă.
12. Ca absolvent de facultate şi practicant al meseriei pe
care ţi-ai ales-o, ai vreun îndemn pentru liceeni de azi?
De ce ar trebui să stea în şcoală şi să absolve?
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Singurul îndemn este de a face tot posibilul pentru a ajunge unde îşi doresc ei, fără a se lăsa
influenţaţi de anturaj. Liceul şi bacalaureatul sunt doar începutul. Nu te poţi opri la început
sperând că o să treci mai departe printr-o ”săritura” extraordinară…sunt 99,9% şanse să nu îţi
iasă. Absolvirea este un lucru firesc, chiar dacă nu doreşti să urmezi o facultate acum. Bacul
nu implică eforturi supraomeneşti, ci doar bunăvoinţă!
13. Cum ai descrie viaţa ta de acum? Îţi place ce faci?
Îmi place mult ceea ce fac, altfel nu aş putea să o fac. Viața mea este ca a oricărui absolvent
de facultate. Merg la cabinet în cursul săptămânii și la cursuri/congrese/workshopuri în
weekend.
14. Știu că alergi, schiezi? Cum te ajută aceste hobbiuri? Ai și altele ?
Da, îmi plac mult sporturile și natura. Mă ghidez după principiul ”Mens sana in corpore
sano”. Eforturile intelectuale mari nu se pot compensa decât cu un efort fizic intens…Am
noroc că ambele îmi plac la nebunie.
Prof. Vasiliu Raluca

Diverse
Învierea lui Hristos – început al
învierii noastre
Ziua Învierii e marea sărbătoare a creştinilor de
pretutindeni. În această zi, toţi se adună într-un gând, o
credinţă, o speranţă şi o iubire. Gândul e acela rezumat de
Sfântul Apostol Pavel: „Dacă Hristos a înviat şi noi vom
învia", adică suntem nemuritori. Cu moartea se încheie
doar viaţa pământească, dar începe o alta, veşnică. Credinţa
ni se întăreşte că peste toţi domneşte Dumnezeu, Tatăl nostru, al tuturor, Cel care are grijă de
univers, de pământ, de om şi de toată credinţa lui. Speranţa încolţeşte din nou în sufletele
noastre, chiar dacă uneori pare a se ofili, că Dumnezeu ne poartă şi nouă de grijă, nu ne uită şi
chiar când ne pedepseşte e spre îndreptare şi iertare. Şi ne regăsim, în această zi a Învierii, ca
fraţi şi fii ai aceluiaşi Tată ceresc, care ne iubeşte şi ne învaţă să ne iubim şi noi ca fraţii.
„Zdrobitu-s-a puterea mea” strigă iadul personalizat și personificat, întrucât toate
acțiunile lui Iisus în cursul celor trei zile în care se află în mormânt par a se concentra în
înălțarea din iad a sufletelor celor drepți și numai ca rezultat al acesteia începe viața Raiului,
ca un final al acestei lucrări de trei zile. Și aceasta a făcut justificat să se vorbească în mod
accentuat de pogorârea Lui la iad, și să se lase pe al doilea plan, subînțeles, ideea Raiului. Și
totuși, strigătul lui Hristos este: „Astăzi vei fi cu Mine în Rai”.
Este chemarea-răspuns a Domnului către tâlhar și prin el către noi, cei care, împreunărăstigniți cu Domnul, devenim împreună-locuitori ai Crucii, deschizătoare de Rai. Moartea pe
cruce a Domnului se transformă astfel, după spusa Sfântului Maxim Mărturisitorul, în
judecată a judecății și în funcție de aceasta raiul se deschide sau nu persoanei noastre. De
aceea toate se cer după Cruce. De aceea concluzionează
același sfânt că cel ce cunoaște taina Crucii și a
mormântului cunoaște și rațiunile ființiale ale tuturor
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lucrurilor. În sfârșit, cel ce pătrunde încă și mai departe și este intrat în taina Învierii învață
scopul pentru care Dumnezeu a creat toate de la început.
Tragedia Crucii Golgotei dezleagă astfel taina Învierii și a începuturilor, căci așa
apare în zilele acestea Hristos pe Cruce: în calitate de Creator al lumii în mijlocul creației
cuprinse de groază în fața tainei morții Sale. La acestea conchidem: nimic nu se poate asemui
mântuirii mele. Câteva picături de sânge reconstituie tot universul. Lucrarea răscumpărării se
face una cu lucrarea creației. Hristos prin moarte recreează lumea:
„Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine Lumina ta și slava Domnului peste
tine a răsărit”, spune profetul Isaia în capitolul 60.
Și Ierusalimul se dilată. Așteptarea și Sabatul iau sfârșit. Noi se fac toate. Dinspre
Ușile împărătești ale Altarului – mormântul Domnului, la care arde candela cu mir adus de
mironosițe – preotul cu făclia în mâini anunță deplin: „Veniți de primiți Lumină! Veniți de
luați Lumină!”
Și totul e Înviere.
Preot prof. Mitrea Mihail Iustin
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CURIOZITĂȚI METEOROLOGICE
 Lumina se propagă cu 300000 km/secundă
 Sunetul se propagă cu 340 m/secundă
 Fulgerul este o descărcare electrică luminoasă,care se
produce între doi nori încărcați cu electricitate
contrarie sau în interiorul aceluiași nor. Atinge lungimi
de până la 1-3 km și câteva fracțiuni de secundă la
vedere, datorită vitezei mari de propagare a luminii,
urmat de un tunet întârziat la auz din cauza propagării mai lente a sunetului.
 Trăsnetul este o descărcare electrică dintr-un nor din atmosferă și un obiect înalt de pe
Pământ. Pentru înlăturarea efectelor negative ale trăsnetelor, savantul american
Benjamin Franklin (1706-1790) a inventat paratrăsnetul în anul 1752. În insula JawaIndonezia ,se înregistrează anual,în medie, 220 de zile cu descărcări electrice și furtuni.
Un fenomen natural aparte este avalanșa de descărcări electrice „ploaia de foc”.
 Crepuscul – lumina slabă,înainte de răsăritul Soarelui sau după apusul acestuia.
 Geană - dunga luminoasă, spre est, înainte de răsăritul Soarelui, la limita dintre noapte
și zi.
 Curcubeu - fenomen optic ca un arc multicolor, după
ploaie, în partea opusă Soarelui. Se datorează
refracției, reflecției totale sau dispersiei luminii solare
în picăturile de apă din atmosferă.
 Aurorele polare
sunt fenomene atmosferice
spectaculoase care constă în iluminarea bolții cerești, pe timpul nopții, prin apariția de
draperii sau arcuri de culoare albastră, verde-gălbuie ori roșie, însoțite uneori de sunete
asemănătoare foșnetului mătăsii. Există o legătură
între acestea și activitatea solară dinamică (care se
repetă din 11 în 11 ani), când și aurorele polare
sunt mai intense. Aurorele polare sunt generate de
plasma sosită de la Soare la partea superioară a
atmosferei terestre din preajma polilor.
 Meteor – fenomen atmosferic de natură apoasă (brumă, rouă, chiciură, polei, nori,
ceață) electrică sau optică (curcubeu, miraj etc)
 Fata morgana - fenomen fizic din ținuturile călduroase, în care imaginile unor obiecte
(plante, animale) se văd răsturnate. Imaginile pot fi simple sau multiple, drepte sau
răsturnate, la orizont sau dincolo de acesta.
 Prima comunicare științifică despre starea vremii în România a fost făcută de Ștefan C.
Hepites. Tot el înființează, la București, în anul 1884, Institutul de Meteorologie, unde
se fac și observații astronomice.
După MICA ENCICLOPEDIE DE CULTURĂ GENERALĂ, autor G.ȚONCU, Editura
Grup Editorial ART, 2005, selectate de prof. Hășmășan Ioan Ștefan.
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Video Blogul - o artă și o pasiune…

Un blog video sau jurnal video, scurtat, de obicei, la vlog este o formă de blog pentru care mediul este
video și este o formă de televiziune web. Intrările vlog combină adesea elementele video încorporate (sau un
link video) cu text de sprijin, imagini și alte metadate. Lucrările pot fi înregistrate într-una sau să se taie în
mai multe părți. Categoria vlog este populară pe YouTube. De când eram în școala gimnazială am vrut să mă
apuc de video blog dar aparatura performantă și curajul de a face acest lucru îmi cam lipseau, așa că am
așteptat…iar în 2015, la sfârșit, am început să filmez. Pentru că îmi era frică, nu am pus video-ul nicăieri
dar mulți m-au încurajat să îl postez, și până la urmă l-am postat pe data de 05.01.2016. E o artă să faci acest
lucru și totodată o “meserie”, trebuie să îți placă să faci video blog dacă vrei să te apuci. Întotdeauna trebuie
să faci ce îți place, chiar dacă unele persoane te descurajează să nu faci acest lucru sau să nu îl continui tu, nu
îi băga în seamă, fă ce îți place! NU vă luați după gura lumii care spune că acest liceu sau această facultate
pentru că se câștigă bine din această meserie…nu are rost să faci atâția ani de școala pe un profil pe care tu
nu vrei să îl urmezi…fă ce îți place și în totdeuna vei fi fericit. În zilele noastre, drumul către succes nu mai
vine ca pe vremea când părinții noștri erau tineri…în zilele de azi sunt adolescenți care fac bani doar
jucându-se, adolescenți care pur și simplu se filmează, spunându-și opinia legată de anumite subiecte,
adolescenții și adulții care se filmează în timp ce confecțonează diferite cadouri sau idei de decorat,
adolescente care atunci când se machează, se filmează și fac o căruță de bani din asta. Eu, din fericire, mă
număr printre acești tineri care își urmează visul și fac ce le place. Pentru a te apuca de video blog ai nevoie
de mult curaj, o cameră foto sau camera de la telefonul tău pentru că toti avem telefoane de 2.000 lei
improvizeaza-ti un trepied filmeaza-te spune ce ai de zis si urca-l pe youtube, vezi ce spun oamenii si apoi
vezi daca continui sau, un sfat ar fi să nu te lași bătut chiar așa de usor. Incă ceva … dacă te apuci doar
pentru “faimă” mai bine nu te apuca! Mă bucur că mi-am putut spune opinia și că ați citit acest articol.
Eu sunt Chiriță Eduard, elev în clasa a IX-a A la Colegiul Tehnic Maria Baiulescu și video blogger.
Îmi place ce fac și îmi urmez visul! Tu ce vei
face? Dacă
vreți să îmi vizitați canalul de youtube, mă
puteți găsi
sub numele de …
Edward Chiriță ... Enjoy! 
Clasa a IX-a A

