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 Şcoala este un spaţiu în care se întâmplă multe… 

Fiecare zi, fiecare oră de curs reprezintă o sursă de 
evenimente. Fiecare moment al unei zile e încărcat de 
emoţie, de trăire, de teamă sau de bucurie. Fiecare secundă 
petrecută în clasă sau pe holurile şcolii, în curtea şcolii sau 
în parcul din pădure dau sens vieţii de elev. În fiecare zi se 
întâmplă ceva: o minge se rostogoleşte din bancă până în 
faţa tablei, unde profesorul explică de zor o problemă; o 
albină despre care nimeni nu ştie cum a ajuns în fereastră, 
deşi e începutul iernii, agită spiritele şi încurajează 
chicotelile fetelor; un elev dă un răspuns genial ce  uimeşte 
deopotrivă pe profesor şi pe ceilalţi elevi; un şcolar surprins 
fără temă se bâlbâie în explicaţii care se bat cap în cap; un 
alt elev jură că moare de sete şi solicită permisiunea de a 
ieşi la baie pentru a se salva; un câine intră în şcoală prin 
uşa deschisă şi, derutat, caută o ieşire, în timp ce elevii 
încântaţi îl servesc cu ce au prin ghiozdane; un test inopinat 
provoacă lacrimi unor elevi; fete şi băieţi harnici împletesc 
de zor (evident şi în timpul orelor) brăţări colorate din 
elastice, spre disperarea unor profesori; un şcolar aţipeşte 
în timpul lecţiei(!); pe 1 octombrie ninge, iar elevii se 
bucură gălăgios; doi elevi din ultima bancă izbucnesc în râs 
fără motiv şi antrenează toată clasa într-un moment vesel; o 
elevă e dornică să-şi împărtăşească experienţele legate de 
pasiunea pentru echitaţie, etc.  
 Lista evenimentelor care se petrec în şcoală şi în 
viaţa elevilor e nesfârşită. Şi fiecare moment e semnificativ, 
chiar dacă, la prima vedere, n-ar părea aşa. Şi e semnificativ 
pentru că reprezintă viaţă. E viaţa autentică a elevilor şi 
profesorilor, e ceea ce înfrumuseţează ziua oamenilor şcolii 
care ştiu să se bucure de spontaneitate, care înţeleg 
valoarea adevărului din aceste întâmplări atât de simple… 

Revista pe care o inaugurăm se doreşte un spaţiu 
care să puncteze evenimente semnificative din viaţa şcolii, a 
Liceului Teoretic Filadelfia, mai precis. O revistă care să 
trezească spiritului elevilor, făcându-i să înţeleagă că şcoala 
e frumoasă, că viaţa e frumoasă, că orele, zilele, anii 
petrecuţi aici sunt de nepreţuit şi că merită să exprimi ce 
simţi, ce trăieşti, ce afli… Elevii trebuie să înţeleagă că 
iniţiativele de orice fel sunt preferabile lipsei de acţiune şi 
comodităţii, că a avea curaj să exprimi un punct de vedere e 
un pas înainte spre autocunoaştere şi spre înţelegerea 
celorlalţi. 

 
  
 

ila 22 

– o foaie pentru  
               fapte, opinii,  
                        idei şi simţiri autentice… 
 

Fila 22 se adresează totodată 
elevilor cărora le place să scrie, care au 
imaginaţie şi care, cu generozitate, 
doresc să împărtăşească şi altora din 
creativitatea şi din universul lor 
profund. Aplecarea spre scris este un 
dar pe care nu mulţi îl au şi care 
presupune un complex de stări, 
atitudini şi caracteristici umane: 
răbdare, profunzime, modestie, 
creativitate, inteligenţă, cunoaştere a 
limbii române… De aceea, încurajăm pe 
acei elevi care au ceva de spus, s-o facă, 
nelăsând să se risipească în necunoscut 
idei şi lucruri valoroase. 
 Revista nu se adresează numai 
elevilor talentaţi, ci tuturor acelora care 
au o idee, care se bucură de ceva sau 
care sunt dezamăgiţi de ceva; elevilor 
care îndrăznesc să fie activi sau celor 
care doresc să-şi exprime recunoştinţa 
faţă de ceva sau cineva. 

Revista noastră îşi propune, 
înainte de orice, să educe. Prin adevăr 
şi autenticitate, prin simplitate şi 
valorizarea trăirilor elevilor, prin 
sinceritate şi deschidere. Pentru că, la 
urma urmei, menirea şcolii – cu tot ce 
se întâmplă în ea – este aceea de a face 
educaţie. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
             Prof. Cornelia Badragan 
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Şcoala începe toamna… 
 

  

În general, mesajul primarului s-a axat pe colaborarea între 

părinţi şi şcoală, din care să nu lipsească Biserica şi Administraţia, dar a 

făcut referire şi la Poliţie. „Rolul şcolii este, deopotrivă, de a educa şi 

învăţa. Mă bucur că sunt mulţi părinţi de faţă şi profit de acest lucru ca să 

spun că trebuie să facem un parteneriat între autoritatea locală, şcoală, 

părinţi, biserică, în aşa fel încât să-i educăm pe copiii noştri”, a afirmat 

Ion Lungu.  

El nu a uitat să menţioneze şi faptul că deschiderea anului şcolar 

este un prilej de sărbătoare pentru profesori, elevi şi părinţi, făcând 

referire şi la o discuţie cu un cadru didactic dintr-o localitate limitrofă 

care i-ar fi spus că „pentru dascăli anul nou nu începe pe 1 ianuarie, ci pe 

15 septembrie”. Primarul a mai ţinut să precizeze că are o stimă 

deosebită pentru directorul unităţii noaste de învăţământ, Ioan Bădeliţă, 

dându-i cuvântul şi salutându-l cordial. Primarul a mai spus că şcoala 

Filadelfia este un exemplu pentru şcolile private şi cele de stat, dând 

asigurări că îşi doreşte un parteneriat pentru a putea ajuta această 

unitate de învăţământ. Atât cadrele didactice, cât şi elevii şi părinţii au 

fost emoţionaţi de aceste mesaje la început de drum. (articol preluat din 

Obiectiv de Suceava din 16 septembrie 2014, Cristina Rusti). 

 

Deschiderea noului an şcolar a fost marcată la Liceul Teoretic Filadelfia de vizita 

oficialităţilor sucevene, printre care şi cea a primarului Ion Lungu. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a 

participat la deschiderea festivităţilor de an şcolar de la 11 unităţi de învăţământ din oraş, fiind a 

unsprezecea oară când participă în calitate de primar la aceste evenimente. „Nu este un gest de 

grandomanie, ci un semn de respect pentru toate cartierele din municipiul Suceava, pentru toate 

formele de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Sunt foarte multe şcoli care au invitat 

primarul să participe la festivitatea de deschidere a anului şcolar”, a ţinut să precizeze primarul 

Sucevei, urând tuturor mult succes în noul an şcolar. 

Pe 15 septembrie la Filadelfia a început şcoala… 
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Şcoala începe toamna… 
 

”Toamna, bucuria se îmbină 
cu tristeţea. Veşmântul verde al 
naturii rugineşte, dar ochiul se 

bucură de multitudinea culorilor. Tot 
acum, omul care a muncit la câmp se 
bucură de rodul bogat pe care-l poate 
culege. Toamna, elevii se reîntorc la 

şcoală – bucurie sau tristeţe?” 
(Emanuela Varasciuc, cl. A VIII-a A) 

 

”Toţi suntem trişti când vine toamna. Copiii 
sunt supăraţi, deoarece începe şcoala, iar temele nu le 

mai permit să stea mult afară… Cât despre mine, eu 
sunt fericită toamna, deoarece îmi plac peisajele 

ruginite…Toamna te bucuri, dar te şi întristezi.” (Ivan 
Adriana, cl. a VIII-a B) 

 

 

 

”Toamna are multe calităţi, dar şi destule 
defecte. Frigul şi ploile împreună cu tristeţea 
nu-mi prea plac. Dar iubesc începutul de an 
şcolar.” (Polocoşer Rebeca, cl. a VIII-a B) 

 

Pentru Claudiu Capră ”toamna este 
anotimpul în care verdeaţa şi seninătatea din 

anotimpul precedent dispar. Natura se 
ofileşte, apare vremea mohorâtă, specifică 

toamnei, străzile inundate, hainele umede… 
Dar…toamna începe şcoala, iar copiii se 

bucură de reîntâlnirea cu colegii.” 
 

”Toamna e aproape, ba chiar a venit. 
Copacii au început să se dezbrace şi 

tremură… Vântul  se aspreşte şi 
spulberă ultima păpădie rămasă. 

Toamna e un anotimp al liniştii şi al 
păcii, deoarece natura şi vietăţile se 
retrag, discret, spre locul unde vor 

dormi un timp. Toamna e unul dintre 
cele mai frumoase anotimpuri…” 

Darie Dorin, clasa a VIII-a A) 
 

”Toamna, frunzele au un colorit 
aparte. E special pregătit pentru 

copiii care încep să aibă 
preocupări legate de şcoală. Un 
anotimp nu foarte prietenos, cu 

nopţi lungi şi zile scurte…” 
(Bontaş Narcis, cl. a VIII-a B) 

 

”Toamna… Un cuvânt atât de simplu, 
dar plin de magie… Frunze roşiatice, 

galbene şi verzi, vânt ce foşneşte printre 
copaci, cer palid, lac amorţit… Toate te 
inspiră să vezi dincolo de tot… Au căzut 

frunzele…una pentru speranţă, una 
pentru linişte, una pentru bucurie… 

Toamna e un anotimp special pentru 
mine.”(Elisabeta Ujeniuc, cl. a VIII-a A) 

 

”Mie îmi place toamna, deoarece se 
răceşte şi începe şcoala. Eu sunt unul dintre 
elevii care aşteaptă  începerea anului şcolar. 

Îmi place că dormim mai mult din cauza 
echinocţiului. Peisajul de afară e frumos, 

peste tot covoare de frunze… Şi încă 
ceva…toamna vine ”la pachet” cu 

melancoliile-i subtile şi neînţelese…” (Claudiu 
Gavrilovici, cl. a  VIII-a A) 

”Toamna e cel mai frumos anotimp, cu toate că zilele sunt mai scurte şi mai friguroase. 
Soarele are o nuanţă diferită de cea din timpul verii, iar pădurile şi câmpiile sunt învăluite în 
aur preţios.” (Hapenciuc Alexandru, cl. a VIII-a A) 
 

Pentru că şcoala începe toamna, elevii şcolii noastre trăiesc, în acest anotimp, sentimente amestecate. 

Unii îi observă semnele şi se lasă cuprinşi de melancolie. Alţii se bucură de începerea şcolii şi se ascund 
bucuroşi sub umbrele în zilele ploioase. Acest anotimp, atât de melancolic şi atât de frumos în generozitatea 
lui, îi provoacă pe elevi să deschidă ochii şi să observe. Să se lase învăţaţi de frunze, de vântul răcoros, de 
stropii de ploaie, de cărările umede…să profite de lecţiile răcoroase şi tremurânde ale lunilor pretenţioase de 
toamnă. Apoi, să scrie… Iar elevii clasei a VIII-a chiar au simţit şi au dorit să-şi exprime sentimentele…   
 
 

În pas cu toamna 
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Şcoala începe toamna… 
 

               

  

Melancoliile coboară cu frunzele 
 ”Cea de-a treia fiică a anului îşi împrăştie mireasma îmbietoare care se risipeşte în aer. 

Toamna şi-a aşezat covorul de frunze moarte şi asortate. Oamenii îşi culeg recoltele învăluiţi fiind 
în nuanţe de maro, bej, crem, verde şi roşu. E mai plăcut să munceşti dacă, alături, spectacolul de 
culori e în toi…Soarele mângâie pământul care în curând va amorţi, în timp ce furnicile mărşăluiesc 
grăbite în căutarea proviziilor. Nu mai e mult şi ploi reci vor cădea pe pământul ostenit. Cu toate 
acestea, pentru mine, toamna e un prilej de bucurie.” (Cornelia Săvucă, cl. a VIII-a B) 
 

”În opinia mea, toamna este un anotimp vesel-de-trist. Am folosit acest oximoron care, 
după părera mea, descrie  foarte bine acest sezon.  În primul rând, toamna se culeg 80% dintre 
roadele pământului. În această perioadă a anului, nu există om care să nu se bucure de roadele 
pentru care a trudit timp de un an. În al doilea rând, anotimpul toamna aduce cu sine frig, 
ploaie şi vreme urâtă. Acest anotimp ne duce cu gândul la trecerea unui nou an, aşadar, ne 
aduce în suflet melancolie. Cele două realităţi se întâlnesc, deci toamna e un anotimp vesel-de-
trist.” (Alexandru Tucaliuc, clasa a VIII-a B) 
 

”Eu v-aş spune cum arată frunzele copacilor toamna. Sau v-aş descrie frigul de afară şi 
ploile… Dar vă întreb: aţi luat vreodată o frunză galbenă în mână? I-aţi simţit bătrâneţea şi 
frica? V-aţi întrebat dacă a suferit atunci când a fost smulsă de pe ramura ei? Eu mă gândesc 
dacă o pot ajuta, dacă i-aş putea reda măcar o părticică din viaţă… Observ deodată vântul. Iată, 
singurul prieten al frunzelor. Le plimbă în sus şi în jos, cu speranţa că, poate, una sau două  

”Vântul tomnatic adie uşor printre frunzele ruginii ale copacilor. Vieţuitoarele 
pământului îşi adună provizii din bogata  cămară a toamnei pentru anotimpul friguros 
ce va urma. Un anotimp nostalgic…” (Alexandra Mihalache, clasa a VIII-a B) 
 

Toamna măreaţă (dar şi zgribulită) se aşterne grăbită spre noi. Peste dealuri şi 
livezi, totul îmbracă o mantie poleită de un galben-roşiatic strălucitor. În toată splendoarea 
ei, toamna îţi transmite sentimentele ei de bucurie, visare, dar şi de tristeţe nesfârşită… 
(Elisa Rotariu, clasa a VIII-a B) 
 

”Toamna e un anotimp prost dispus. Noroc că ne aduce mere.”  
(Muntean Emanuel, clasa a VIII-a A) 

 

”Toamna ne învaţă generozitatea, prin faptul că ne oferă din plin tot felul de roade: 
arome dulci de fructe coapte şi zemoase, spectacol de culori, păduri de aramă cum numai în 
poveşti poţi vedea, peisaje rupte din basme şi aşezate pe pământ ca nişte colţuri de rai…” 
(Iacob Amalia, cl. a VIII-a A) 
 

măcar, se vor scula din somnul lor etern… Apoi, simt picăturile reci de ploaie… Cerul plânge pentru aceste 
frunze. Iar rândunele, sensibile, fug departe, deoarece nu suportă să-şi vadă prietenele stingându-se, pe rând. 
Noaptea, în semn de doliu, acoperă pământul, iar stelele – candele reci – le veghează somnul. Sunt 
impresionată de solidaritatea din natură. Omul are ce învăţa din tot ceea ce se întâmplă toamna”. 
                                                                                                                                                 (Lorena Cernişov, clasa a VIII-a A) 
 
 

Vlad Cuciureanu consideră că ”din punct de vedere al belşugului, toamna e un anotimp minunat. Nu 
numai că majoritatea fructelor şi legumelor se coc, dar ele sunt şi în cantitate mare, aşa că le vom avea pentru 
toată iarna. Totuşi, eu aştept primăvara, deoarece nu-mi plac zilele scurte şi reci, nici vremea imprevizibilă.” 

”Toamna e un anotimp plin de tristeţe, dar şi de bucurii. Un anotimp greu, 
amăgitor, dar şi binecuvântat şi plin de roade. Culorile nu mai sunt aşa de vii ca vara, iar 
oamenii nu mai au vioiciunea aceea din anotimpul cald. Predomină cărămiziul şi maroniul 
frunzelor, cenuşiul norilor care acoperă cerul albastru. Dar roadele sunt bogate, deci îi 
iertăm toamnei tristeţea…” (Bujorean Bianca-Luisa, cl. a a VIII-a B) 
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”Toamna e un anotimp bogat, plin de bucurii, dar şi de melancolii. Roadele 
pământului îi bucură pe oameni, iar parfumul fructelor ne îmbată de-a binelea. Pe de altă 
parte, natura devine tristă, singuratică, fără frunze, fără flori, chiar şi fără animale.” 
(Alina Solcan, cl. a VIII-a B) 
 

”Toamna…hm…toamna! Al treilea anotimp în care totul coace-n pomi şi-n pământ. Când 
culorile magice pătrund în seva frunzelor copacilor şi, încet-încet, le seacă şi le forţează  să cadă pe 
pământul uşor umed de bruma dimineţilor de toamnă. Vechiul deal zace în ceaţa deasă, vântul 
adie aspru, alungând păsările spre alte ţări mai calde. Nu îmi place să fiu tristă sau melancolică 
niciodată. Pe mine toamna mă înveseleşte şi mă reînnoieşte…” (Cernişov Evelina, cl. a VIII-a A) 
 

”Toamna, copiii sunt cuprinşi de un val de tristeţe. Planurile lor de a ieşi afară 
sunt date peste cap de începerea şcolii. Starea vremii îţi provoacă somnolenţă, aşa că mulţi 
elevi vor începe semestrul cu nişte note slabe. Părinţii şi bunicii profită cel mai mult de 
acest anotimp. Natura le oferă nişte peisaje inedite şi o mare recoltă. Toamna este cel mai 
melancolic anotimp, dar poate fi şi cel mai frumos. Depinde din ce perspectivă îl priveşti… 
Totul depinde de tine.” (Timotei Grigoriciuc, cl. a VIII-a B) 
 

 ”E toamnă. Tristeţea mă învăluie când văd frunzele desprinzându-se de pe ramuri şi 

căzând lin pe pământ.  Aerul proaspăt îmi recreează sufletul şi fiinţa. Ploile aduc răcoarea şi 

vântul care flutură frunzele de colo-colo. Miroase a toamnă, a roade bogate, a mere roşii…” 

(Ligia Turturean, cl. a VIII-a A)      

 
”Era cald, soarele era dogoritor. Dar, de nicăieri, au apărut câteva frunze galbene, 

apoi copacul s-a îngălbenit. De nicăieri, s-a întunecat, iar cerul a devenit cenuşiu. Stau pe 
sobă, cu pătura până peste cap şi beau ciocolata mea caldă… Toamna a venit de nicăieri…” 
(Şerban Flavius, cl. a VIII-a A) 
 

”Toamna este o parte din an care inspiră atât bucurie, cât şi tristeţe. Eu aş vrea să 
încep cu bucuria. Toamna e colorată, copacii îşi mută frunzele pe jos, formând covoare 
scumpe multicolore. Sezonul acesta ajută oamenii să se acomodeze cu frigul înainte de 
sosirea propriu-zisă a iernii. Tristeţea toamnei vine din moartea aparentă a naturii. Frunzele 
se usucă. Tristeţea vine şi din faptul că toamna e un anotimp de trecere: nu e nici vară, nici 
iarnă…” (Stanciu Flavius, cl. a VIII-a B) 
 

”A venit toamna, şi odată cu ea o ciudată nelinişte, pe care nu mi-o pot stăpâni…Mă 
uit în jur şi…parcă nişte pictori s-au jucat prin natură, risipind culoare. Un fluturaş întârziat, 
negăsindu-şi floarea, zboară fără încetare prin văzduh…Deodată nu-l mai zăresc, căci s-a 
urcat la cer. Toamna se plimbă alene prin păduri, aducând totul la culorile şi melancolia ei. 
Rochia-i plină de frunze foşneşte palid.” (Havrişciuc Francesca, cl. a VIII-a A) 
 

”Sunt bucuros că a venit toamna. Iubesc merele roşii, dar şi frunzele care se 
aştern pe jos pentru ca oamenii să calce pe ele. ” (Iliuc Marius, cl. a VIII-a B) 
 

”Toamna îşi dezlănţuie misterele. Vântul mişcă uşor apa râurilor şi lacurilor curate ca 
lacrima. Pădurile par nişte valuri colorate. Străzile sunt goale. Se aud tot mai puţine râsete. Mai 
sunt doar câte doi îndrăgostiţi, pe ici, pe colo, care se plimbă tăcuţi, ţinându-se de mână şi 
admirând natura. Îndrăgostiţii caută frunzele roşii, în formă de inimioară, fiind învăluiţi de 
iubire.” (Buliga Beatrice, cl. a VIII-a A)  
 

Gânduri şi sentimente amestecate 
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Sondaj de opinie – DESPRE EDUCAŢIE 
 

 

Elevii vorbesc  despre educaţie … cu sinceritate 
 

Dascălii din Filadelfia … 

despre educaţie 

Ei, bine, cine aţi vrea să se 
pronunţe în legătură cu subiectul în 
cauză – EDUCAŢIA – dacă nu cei care 
simt povara şi responsabilitatea (sau  
o fi doar mândria?) educării copiilor 
şi a tinerilor, pe umerii lor, în fiecare 
zi?  

Profesorii din şcoala noastră 
au propria viziune despre educaţie, 
diferită de la persoană la persoană.  

Recunoscând complexitatea  
subiectului, o frântură din  această 
viziune a devenit obiectul acestui 
articol.  

Cine a contribuit la formarea 
personalităţii  de astăzi a adulţilor 
chestionaţi? Răspunsurile arată că 
familia şi şcoala  au avut o pondere 
importantă  în formarea  fiecăruia. În 
plus, fiecare s-a educat – dacă pot 
spune aşa -  s-a autoformat, de-a 
lungul vieţii prin lectură, experienţe 
de tot felul, relaţii, eşecuri, succese, 
etc.  Anturajul educă şi el, prietenii şi 
mediul au propriul cuvânt de spus în 
formarea individului. Preocupările de 
timp liber îşi au şi ele rolul lor. Dacă 
ar fi să luăm în considerare 
răspunsurile primite la întrebarea 
dacă biserica are vreun rol în 
educarea individului, am spune că da 
şi … nu prea. Unii afirmă că biserica a 
contribuit cu 10%-30% la educarea 
lor, iar alţii neagă complet vreo 
contribuţie a acesteia la ceea ce 
dânşii reprezintă astăzi.  
 

Elevii înţeleg multe prin a fi educat: să ai un comportament 
frumos în societate, să fii politicos, să ai bun-simţ, să saluţi, să fii 
civilizat, obligatoriu să ai cei şapte ani de-acasă (de la mama), să fi 
auzit de bunele maniere la masă, să-ţi respecţi părinţii şi persoanele 
în vârstă, să respecţi oamenii în general, să nu jigneşti, să nu 
vorbeşti licenţios, să respecţi regulile şi normele sociale şi să ştii să 
fii formal când trebuie. Unii sunt convinşi că a fi educat  înseamnă să 
fii echilibrat şi cuviincios, să gândeşti pozitiv, să ai spirit civic, să fii 
atent la cei din jur, să ai nişte valori pe care să le interiorizezi şi după 
care să-ţi ghidezi viaţa, să ai simţul umorului şi să fii lipsit de 
egoism, să ştii să te foloseşti de tot ce ai învăţat, să nu intri în conflict 
cu ceilalţi, să eviţi violenţa de orice fel. Pentru alţii, a fi educat  
presupune, obligatoriu, să accepţi viaţa aşa cum este, să fii original 
într-o lume în care multe lucruri sunt copiate sau false, să fii 
nonconformist atunci când trebuie, să ai discernământ în deciziile 
pe care le iei, să te comporţi blând cu mediul, protejându-l, dar, mai 
ales, să nu dispreţuieşti pe nimeni, indiferent de profesie, religie, 
familie. Tot de educaţie  ţine şi refuzul de a eticheta oamenii, precum 
şi arta de a te face plăcut celor din jur. Dovedeşti că eşti educat dacă-
ţi cunoşti lungul nasului sau dacă-ţi respecţi superiorii, precum şi 
dacă îţi aminteşti de aproapele tău. Bineînţeles, a fi educat 
presupune să ai cultură generală, să ai o şcoală, să fii cult şi să ai 
cunoştinţe din domenii cât mai variate.  

În viziunea aceloraşi elevi, o persoană educată nu ar fi 
nepăsătoare, nu ar bârfi, nu ar dezvălui un secret, nu te-ar răni, nu ar 
profita de bunătatea ta, nu ar arunca gunoaie pe jos şi nu ar 
răspunde urât unui adult, chiar dacă acesta nu ar avea dreptate. Un 
om educat nu ar înjura în public, nici nu ar lua locul unei bătrâne în 
autobuz; nu te-ar face să te simţi inferior, nu ar face gesturi obscene, 
nici nu ar intra într-o încăpere fără să salute. Un elev educat nu ar 
comenta unui profesor,  nu ar judeca o persoană fără a o cunoaşte şi 
nu ar sta la televizor… Acelaşi elev nu ar vorbi fără să ridice mâna, 
nu ar căuta să iasă neapărat în evidenţă şi nu ar ridiculiza o 
persoană pentru opiniile, credinţa sau concepţiile sale. Nu ar imita 
pe alţii, nu ar fi impertinent, nici nu şi-ar face rău singur… nu s-ar 
exterioriza în mod agresiv, nu s-ar impune prin forţă şi nu s-ar băga 
în treburile altora.  
 

În viziunea elevilor din Filadelfia, 

a fi educat înseamnă… 
 

Material cules şi prelucrat de prof. Cornelia Badragan 
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Un sondaj realizat  printre elevii şi profesorii Liceului Teoretic Filadelfia cu 

ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei relevă aspecte interesante privitoare la  sensul 

substantivului educaţie, al verbului a educa sau al adjectivului educat. Sunt elevii 

şcolii noastre  persoane educate? Cine  i-a educat? Ce cred elevii că înseamnă a fi 

educat? Ce nu ar face o persoană educată? Cum recunoşti un om needucat?  În ce 

perioadă din viaţă eşti educabil? Sunt chestiuni asupra cărora elevii au meditat, 

apoi au răspuns.  Concluzia o poate trage fiecare… 
 



 

 

 

  

Îl recunoşti pe cel educat prin… 
 

Cum  recunoşti un om educat? În primul rând, prin limbaj 
potrivit şi vocabular adecvat (exprimare elevată, nuanţată), prin 
comportament, atitudine şi ţinută. Un om educat e stăpân pe sine şi îşi 
păstrează echilibrul în situaţii-limită. Recunoşti un tip educat după 
preocupările pe care le are, după cunoştinţe, dar, mai ales, după 
valorile morale care-i ghidează viaţa.  Îl simţi pe cel educat după felul 
cum se raportează la evenimentele cotidiene. O persoană educată e 
liberă de prejudecăţi, e deschisă şi tolerantă.  Omul educat nu se 
plictiseşte şi e însetat de nou. E modest şi autentic. Nu se teme să fie el 
însuşi, este el însuşi şi-i încurajează pe alţii să fie la fel. Transmite 
încredere şi optimism. Nu se teme să afirme că nu ştie (când nu ştie),  
nici nu pozează în ce nu e. Nu e ipocrit, nici fanfaron, nici indolent.  

Un om educat  împărtăşeşte frumosul şi-l promovează; 
respectă proprietatea privată, materială şi intelectuală a fiecărei fiinţe; 
nu are aşteptări decât de la sine; nu ofensează pe nimeni, niciodată; e 
responsabil, are convingeri, are inimă; învaţă de la alţii; un tip educat 
nu are nevoie de resurse externe pentru a se simţi bine; va dezbate 
idei, nu viaţa altora… Te poţi numi educat dacă ai o minte deschisă, 
dacă perseverezi în a te dezvolta, dacă apreciezi arta şi dacă ai 
inteligenţă culturală; dacă ai iniţiativă civică, în folosul comunităţii, 
dacă poţi  să evaluezi corect pe omul din faţa ta şi dacă respecţi fiinţa 
umană ca valoare supremă. Eşti educat dacă recunoşti că mai ai multe 
de învăţat, dacă nu cauţi să-ţi impui opinia cu orice preţ şi dacă 
respecţi autoritatea omenească şi pe cea divină. Eşti educat dacă saluţi 
portarul şi pe femeia de serviciu… 

Un om educat  
nu ar face niciodată … 

 

La întrebarea ”ce lucruri nu 
ar face o persoană educată?”  am 
primit răspunsuri  variate: nu ar 
jigni şi nu ar critica cu rea-voinţă; nu 
ar minţi, nici nu ar bârfi;  nu ar 
calomnia; nu i-ar deranja pe ceilalţi 
prin limbaj nepotrivit sau atitudine 
necorespunzătoare; nu ar trebui să 
îşi exprime părerea în chestiuni pe 
care nu le cunoaşte; nu ar trebui să 
fie ignorant (să exceleze cel puţin 
într-un domeniu); nu ar profita de 
oamenii simpli, mai puţin educaţi; 
nu ar dispreţui  pe cei mai modeşti  
intelectual, nici nu ar da sfaturi cu o 
atitudine arogantă. Un om educat nu 
ar fi agresiv, nici grosolan, ar 
respecta opinia celuilalt, dând 
dovadă de toleranţă. Atitudinile 
gregare şi grobiene, precum şi 
superioritatea ostentativă ar fi, de 
asemenea, incompatibile cu omul 
educat. 
 

 

Există şi … needucaţi!? Mda! Îi recunoşti destul de uşor… 
 

Elevii din şcoala noastră ar recunoaşte o persoană needucată după comportament şi gesturi, 
după limbaj şi vestimentaţie, după idei şi concepţii. Ar detecta un tip needucat după  

                  lipsa de cunoştinţe, folosirea greşită a limbii materne şi după glumele pe care le-ar spune. De  
           asemenea, l-ar recunoaşte după grosolănia de care ar da dovadă, după cum te priveşte când trece pe lângă 
tine şi după atitudine. Un elev needucat nu respectă fetele, nu foloseşte pronumele de politeţe, nu spune ”te rog” şi 
”mulţumesc”, scuipă pe stradă, ia totul în râs, e gălăgios şi face gesturi care atrag privirea.  
  Există şi părerea că nu există persoane needucate – toţi au trecut printr-o şcoală – ceea ce mă determină să 
înţeleg că oamenii leagă, în general, educaţia de şcoală.  

Majoritatea elevilor care au participat la sondaj consideră că părinţii şi şcoală contribuie cel mai mult la 
educaţia unui copil. Urmează  anturajul şi prietenii,  iar unii cred că şi biserica îşi are rolul ei în educarea unei 
persoane.  100% dintre elevi sunt de acord cu faptul că educaţia se face pe tot parcursul vieţii, altfel spus, eşti 
educabil toată viaţa.   

Cu siguranţă că educaţia înseamnă toate lucrurile enumerate mai sus, plus încă multe altele… Înseamnă 
relaţii armonioase, acceptare reciprocă, respect… dar şi  poveşti  spuse şoptit unor  urechi dispuse să asculte.  

Sondaj de opinie – DESPRE EDUCAŢIE 
 

Ştiaţi că… atunci când vine vorba despre propria persoană, 100% dintre 

elevii şcolii noastre se consideră persoane educate? 

Când vine vorba despre ceilalţi însă, lucrurile stau puţin altfel: 15% dintre 

elevii chestionaţi văd în jurul lor persoane educate. Pentru 75% dintre cei 

intervievaţi, elevii din şcoala Filadelfia ”sunt oarecum educaţi, dar se poate şi mai 

bine”, iar pentru 10%, elevii şcolii ar fi ”mai degrabă needucaţi”.  
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Sondaj de opinie – DESPRE EDUCAŢIE 
 

Şi profesorii pot învăţa de la elevi… 

 
Un studiu realizat recent în şcoala noastră arată că 

peste 80% dintre elevi consideră că şi profesorii ar putea 
învăţa de la cei aflaţi încă pe băncile şcolii. Ce anume ar putea 
deprinde dascălii de la elevii lor depinde  de fiecare. Cert este 
însă, că şcolarii sunt gata să ofere din inocenţa, deschiderea,  
bogăţia lor sufletească  şi, de ce nu, chiar din cunoştinţele lor, 
persoanelor de la catedră. Depinde însă de cât de deschis este 
adultul să profite de generozitatea  tânărului  din faţa sa.  

Aşadar, elevii i-ar învăţa bucuroşi pe profesori  cum să 
fie veseli, cum să-şi descreţească frunţile şi să zâmbească mai 
mult. Le-ar preda lecţia răbdării şi a toleranţei (acolo unde e 
cazul), i-ar învăţa teorema optimismului, a iertării şi a 
prieteniei, dar şi axioma autenticităţii şi a transparenţei. Unii 
elevi i-ar învăţa pe profesori  modestia, calmul şi cum să 
accepte un punct de vedere diferit. Unii copii mai generoşi s-
ar oferi să-i înveţe pe adulţii de la catedră cum să preţuiască 
lucrurile mărunte ale vieţii, cum să-şi facă mai mult timp liber 
şi cum să fie mai copilăroşi. Un elev se oferă să sacrifice din 
timpul său liber pentru a-şi ajuta profesorul să-şi caute inima 
de copil pe care acesta a ascuns-o când a devenit matur. Cu 
siguranţă, elevii le-ar împărtăşi dascălilor dispuşi să-i asculte, 
experienţe din puţinii lor ani de viaţă, convinşi de valoarea 
emoţiilor trăite şi de lecţiile ce se pot învăţa de aici. Un alt 
elev visează la ziua când profesorul îşi va scoate agenda în 
timpul orei şi-şi va nota ideile emise de elevi  în urma unor 
dezbateri (elevul a mărturisit că are uneori nişte idei 
extraordinare, dar că nimeni nu ştie de ele).   

Lipsa de formalism şi avantajul de a fi tu însuţi, 
împreună cu eliberarea care decurge  de aici sunt lucruri pe 
care tinerii şi copiii din şcoală încă le deţin. Şi le etalează cu 
dezinvoltură, invitându-i pe adulţii serioşi, cu suflete mari şi 
sobre să se oprească, să-şi scoată agenda şi să noteze… Pentru 
că ştia Nicolae Iorga ce ştia când a spus că ”Şcoala cea bună e 
aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor”. 

Copiii şi tinerii ar trebui să redescopere conceptele de 
”autoritate” şi ”bun-simţ”. Să înţeleagă că învaţă pentru ei înşişi, 
nu pentru profesori şi că viitorul şi-l construiesc singuri. Au 
nevoie să înveţe modestia, responsabilitatea, respectul faţă de 
muncă şi valori morale. Elevii au nevoie de modele valoroase, de 
a fi ocrotiţi şi ghidaţi în viaţă. Ar trebui să înveţe riscul şi 
disciplina. Tinerii au nevoie de educaţie, dar nu orice fel de  

educaţie, ci una care să se potrivească cu profilul lor şi să fie mulată pe dorinţa  fiecăruia, să fie 
sincronă cu direcţia de evoluţie a lor. Mai au nevoie de principii de viaţă sănătoase care să-i 
ajute să rămână integri fizic, emoţional şi spiritual, dar şi de o comunitate în care să se simtă 
acceptaţi indiferent de mediul din care provin. 

Există  ora 

de curs  perfectă? 
 ”Ora perfectă e aceea în care înveţi 

ceva, dar într-un mod plăcut, distractiv, 

practic. Dacă mai există imagini, filmuleţe, 

jocuri, prin care atenţia elevilor să fie 

captată, atunci sigur aceştia nu se vor 

plictisi. Orele în care profesorul e activ, iar 

elevii pasivi poate deveni monotonă, iar 

elevii se pot gândi la altceva, plictisindu-se. 

De asemenea, temele ar fi privite altfel de 

elevi, dacă, din când în când, ar consta în 

proiecte sau teme practice ori în căutarea 

unor informaţii chiar de către copii. O oră 

reuşită e aceea în care elevii sunt atenţi şi 

activi. Când se învaţă prin joc, elevii îşi pot 

evalua cunoştinţele într-un mod plăcut şi 

practic. De asemenea, ora ar trece mai 

repede, iar elevii ar fi mai puţin tentaţi să 

lipsească.  Poţi învăţa mai multe lucruri  

când vezi şi imagini sau            

        joci ceva educativ.”  

 

 
 

 

(Varasciuc Emanuela, clasa a VIII-a A) 

 

8 Fila 22 / Nr. 1/2015 – Revista elevilor de gimnaziu – Liceul Teoretic Filadelfia 

Care sunt nevoile concrete şi imediate alte tinerilor din ziua de azi pe 

care şcoala, prin oamenii ei, ar trebui măcar să le aibă în vedere? 
 



 

 

Educaţia – eterna poveste... 
 Clasa a V-a – o nouă provocare…    

 

Nu e uşor să fii în clasa a V-a… Dar nici imposibil. Copiii care, 

mai ieri, erau în clasa a IV-a, au dat piept cu o nouă realitate - clasa a V-a 

care înseamnă: o sală nouă de clasă, colegi noi, fără doamna învăţătoare, 

o nouă dirigintă, dar, mai ales, mulţi profesori noi care…vin, stau o oră 

şi pleacă. Am cules, de la aceşti mici eroi, impresii despre clasa a 

cincea… Şi…m-am liniştit… De fapt, nu e chiar aşa greu cum s-ar zice… 

 

”Eu sunt Jessy şi anul acesta  am trecut în clasa a V-a. La început, 

am fost speriată… Ce o să fac? Cum o să mă descurc? În prima zi de 

şcoală, cu aceste gânduri în suflet, am ajuns în noua mea clasă şi am 

întâlnit-o pe doamna dirigintă. Dânsa ne-a spus cum va fi şi m-am mai 

liniştit. În schimb, marea mea provocare nici nu începuse… Mă gândeam 

mereu la momentul când o să-mi cunosc profesorii. O să fac o impresie 

bună? A doua zi, m-am trezit de dimineaţă, m-am îmbrăcat şi am pornit 

spre şcoală. Profesorii au intrat, pe rând, la fiecare oră. Cred că mi-am 

putut stăpâni emoţiile, dar când au intrat în clasă profesoarele de limba 

română şi de matematică m-am înroşit toată… Mi-am dat seama însă  

repede că sunt cele mai bune profesoare din lume.  

Acum, cu aceleaşi emoţii ca în prima zi, vreau să întreb: Ce părere aveţi despre mine, 

doamnă profesoară?” (Schul Josephine, clasa a V-a A) 
 

”Clasa a V-a a însemnat o schimbare în viaţa mea de şcolar, dar nu 

numai. Gândul că în curând nu o voi mai avea pe doamna mea învăţătoare 

mă cam speria. A urmat prima zi de şcoală, plină de emoţii, dar şi de 

noutăţi. Am fost încercată de un sentiment de nesiguranţă, dar în 

momentul în care am văzut-o pe doamna dirigintă, am simţit că pot găsi în 

dumneaei a doua doamnă învăţătoare. Apoi m-am liniştit… A urmat 

întâlnirea cu ceilalţi domni profesori, de la celelalte multe alte obiecte. 

Simţeam că aceşti oameni care se află în faţa mea la fiecare oră mă pot 

învăţa multe lucruri frumoase şi folositoare.  

 Acum, privind în urmă, simt că am devenit puţin mai matură, 

 iar marea  provocare – clasa a V-a –nu a fost chiar atât de…mare.” (Roman Federica, clasa a V-a B)  
 

      

”În clasele primare mă întrebam cum va fi fără învăţătoare, cum va 

fi, în cazul meu, fără vechii mei colegi. Ei, bine,  acum ştiu. Fără 

învăţătoare, dar cu o dirigintă la fel de iubitoare. Fără foştii colegi, dar cu 

alţi colegi mai buni. Cu profesori grijulii şi buni, care te învaţă doar ce e 

bine, deoarece ei asta îţi doresc. Odată cu clasele gimnaziale sunt lucruri 

din ce în ce mai frumoase şi, în acelaşi timp, puţin mai grele. 

Mă bucur că acum pot descoperi taine ale limbii române, ale 

matematicii, ale geografiei, istoriei, etc.   Clasa a V-a -  o nouă provocare 

pentru mine. (Sonohat Iasmina, clasa a V-a A) 
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Educaţia – eterna poveste... 
 

Provocarea mea a fost să mă acomodez cu profesorii care stăteau o oră, apoi plecau. 

Gimnaziul… Un nou capitol, în care ştiu ce am de făcut. Să-mi dau silinţa, să dau tot ce am mai 

bun în mine. (Luisa Calujac, clasa a V-a A) 
 

Încă din prima zi, cu fiecare oră ce trecea, profesorii veneau în faţa 

noastră, pe rând, presărând, fiecare, sentimente şi emoţii în inimile noastre. 

Clasa a V-a era doar un gând care acum a devenit realitate. O nouă 

provocare…un nou an… 

Să fii cuminte / E un fleac / Să fii-ntr-a cincea / e un vis. O nouă 

provocare vine / Un nou capitol a-nceput /  Dar este-o întrebare / Tu ce 

vei face oare? / Cum vei răspunde / Acestui nou capitol? 

 

”Am trecut în clasa a V-a. M-am mai maturizat. Am mai crescut. 

Ziua revederii cu colegii a fost una extraordinară. Iar de doamna dirigintă, 

ce să mai vorbim? Rând pe rând, i-am cunoscut pe toţi profesorii, care au 

început să ne predea tot felul de lucruri noi: puterile şi mulţimile la 

matematică, forme noi ale viitorului şi ale trecutului la română, şi multe 

altele… Apoi a venit perioada tezelor, care a fost trecută cu brio de mine şi 

de colegii mei. Peste puţin timp, vom trece în semestrul al II-lea. Ador 

clasa a V-a.” (Nichifor Edith, clasa a V-a A)  

 

”În clasa a V-a întâmpini multe schimbări şi noutăţi, începând de la doamna învăţătoare 

care este înlocuită de doamna dirigintă şi alţi profesori… Trebuie să te obişnuieşti cu profesorii şi 

cu stilul fiecăruia de a preda. În clasa a V-a devii mai independent. Doamna mea dirigintă este cea 

mai bună profesoară din şcoală…Iar ceilalţi profesori sunt atenţi cu noi şi ne explică lecţiile cu 

multă răbdare. Lecţiile sunt mai grele, dar dacă eşti atent, le înveţi rapid. Profesorii scriu repede pe 

tablă şi trebuie să ţii pasul. Calificativele sunt înlocuite cu note. Mai sunt, apoi, şi multe obiecte 

noi… Îmi place clasa a cincea, deoarece te obligă să fii mai responsabil şi mai …pe picioarele tale. 

De fapt, faci un prim pas pe un drum nou.” (Lavinia Bejenariu, clasa a V-a B) 

 

”Când am ajuns în clasa a V-a, am crezut că totul se va schimba. 

Ştiam că gimnaziul este visat de toţi copiii din clasele primare. Ştiam că 

totul va fi altfel, iar noi toţi ne vom privi altfel. Şi aşa a fost.  
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Educaţia – eterna poveste... 
 

Pagina realizată de elevii de la Clubul de Jurnalism 

Elevii spun lucruri trăsnite… 

 

 

                            dacă ar putea,  unii elevi  ”ar revoluţiona” şcoala?                          

                                                     Cum?  

 ar desfiinţa examenul de bacalaureat şi testele naţionale; 

 şi-ar aduce părinţii la şcoală, în bănci, şi i-ar pune să înveţe; 

 ar face o amintire din temele pentru acasă; ar face la fel şi cu auxiliarele; 

 ar  stabili ca ziua de şcoală să înceapă la ora 10 în loc de 8; 

 ar lungi pauzele la 20 de minute, iar pauza mare, la 40 de minute; 

 ar face ora de curs de 10 minute; 

 ar luuuungi vacanţele; 

 ar stabili ca ziua de miercuri să fie liberă; 

 ar desfiinţa testele şi notele; 

 ar  desfiinţa regulamentele, înlocuindu-le cu o singură lege şi anume: elevii şi profesorii au 

obligaţia să-şi zâmbească reciproc când se întâlnesc, atât în şcoală, cât şi în afara acesteia (pe 

stradă, în piaţă, la coafor, etc) 

 ar reduce numărul de discipline la două: sportul, muzica şi …cam atât; 

 ar desfiinţa catalogul;  
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În sfârşit, ceva ce îmi place cu adevărat! Sunt încântat de opţionalul pe care l-am ales! 

Îmi place de nu mai pot opţionalul mare! Abia aştept vinerea cu opţionalul!  

Un simplu sondaj realizat printre elevii de gimnaziu ne-a condus la o singură concluzie: 

elevii din Filadelfia sunt încântaţi de disciplinele opţionale din acest an. De ce? Pentru că sunt 

cu adevărat educative, se pliază pe interesele lor, nu se desfăşoară în sălile de clasă (unele 

nici măcar în şcoală), etc.  

 

Unul dintre opţionale este Sanitarii pricepuţi. Elevii care l-au ales ştiu clar de ce au făcut-o: 

”L-am ales pentru că mi se potriveşte cel mai bine, având în vedere faptul că mă gândesc să mă fac 

doctoriţă” a spus Diana Lefter, elevă în clasa a VII-a B.  

”Acest opţional e ca o fereastră deschisă spre ceea ce aş vrea să devin: medic, farmacist sau 

asistent. Îţi oferă oportunităţi extraordinare, deoarece înveţi multe lucruri interesante. Gândul că 

poţi salva viaţa unui om mă determină să iau în serios acest curs” a scris Cornelia Săvucă din clasa 

aVIII-a B.   

  Colega ei, Elisa Rotariu, spunea: ”îmi place să învăţ 

lucruri interesante despre corpul uman. Înveţi cum să te 

descurci  în caz de accidentare, acasă, la şcoală, pe 

stradă sau în autobuz”. 

 Emanuela Varasciuc din clasa a VIII-a A a ales 

acest curs, deoarece ”învăţ despre cum să-mi protejez 

sănătatea, dar şi cum să acord primul ajutor în caz de 

accidente. Îmi place că avem posibilitatea să vizionăm 

documentare interesante de unde aflăm o mulţime de 

lucruri”. 

OPŢIONALELE DIN ACEST AN I-AU CUCERIT  

PE ELEVII DIN FILADELFIA. 

 

Opţional  - SANITARII PRICEPUŢI 
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Sidonia Fulganu, din clasa a VII-a B, 

mărturiseşte: ”Când am ales acest curs nu ştiam ce mă 

aşteaptă. Acum sunt încântată, deoarece aici învăţ o 

mulţime de lucruri despre corpul uman. De când îl 

frecventez, a început să-mi placă mai mult şi biologia. 

Înveţi cum să-ţi respecţi corpul şi sănătatea”.  

 ”Corpul nostru e o maşină  inteligentă şi foarte 

complicată. E un miracol să-l poţi descoperi. Vizita la 

policlinica Bethesda  a fost pentru noi o şansă de a vedea 

un laborator de analize, de a discuta cu doamnele doctor 

care au fost foarte amabile, răspunzându-ne la toate 

întrebările” ne-a spus Amalia Iacob din clasa a VIII-a A.  

Pentru Alexandra Gemănar din clasa a VIII-a B, 

acest opţional e ca un vis împlinit, deoarece ”mi-a plăcut 

biologia încă din clasele mici şi acum e momentul să învăţ 

tot ce se poate despre corpul uman”.  

”Eu vreau să urmez, la liceu, profilul chimie-

biologie, aşa că e explicabil de ce am ales acest curs. E un 

fel de pregătire pentru viaţă”  a menţionat Ioana 

Mihalache din clasa a VIII-a B. 

Şi elevii din clasa a VI-a ştiu foarte bine de ce au 

ales Sanitarii pricepuţi. Iolanda Capră e fascinată de 

medicină, vrând să devină medic. ”Am învăţat ce trebuie 

să facem când o persoană leşină, care sunt manevrele de 

resuscitare” spune Iolanda.  

Pentru Andreea Curic din clasa a VI-a B, acest 

curs e un prilej de a face ceva concret pentru oameni: 

”am învăţat să luăm pulsul şi să salvăm o viaţă. Să mai 

spun că vreau să mă fac doctoriţă?” 
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”Pe mine acest curs mă ajută să mă recreez la 

sfârşit de săptămână. Am făcut o alegere super!” (Natan 

Ciubotari-Popescu, clasa a VI-a B) 

 ”…îmi place că mergem pe biciclete, jucăm fotbal” 

(Ovidiu Lazurcă, clasa a VI-a B).  

”Aceste ore ne ajută să ne dezvoltăm abilităţile, 

să devenim mai îndemânatici, mai puternici. Sportul şi 

sănătatea sunt foarte importante pentru mine, de aceea 

am ales acest opţional” (Teodor Nichifor, clasa a VI-a B). 

 ”…este pur şi simplu interesant” (Ţetel Beatrice, 

clasa a VI-a B). 

Petru Lionte din clasa a VII-a B a spus: ”fac efort 

fizic, alerg, joc fotbal şi fac gimnastică. Imi place 

fotbalul pentru că e un joc complex. Aici învăţ cu ce forţă 

trebuie să şutez pentru a marca un gol. Îmi dezvolt 

voinţa, curajul, disciplina”.  

Dan Truşcan, tot din clasa a VII-a spunea că ” 

prin sport ne întărim corpul pentru a nu răci repede. În 

plus, ne menţinem în formă”. 

 Iacob Doris afirmă nici mai mult nici mai puţin că 

”vreau să devin un sportiv desăvârşit, cu multe medalii şi 

diplome. Îmi place în mod special fotbalul, pentru că este 

un joc de echipă în care trebuie să te înţelegi cu colegii 
de teren.”  

Oana Luţac mărturisea: ”Vreau să trăiesc sănătos. 

Mersul pe bicicletă şi exerciţiile la sală îmi vor asigura o 

formă mai bună. Simt că am mai multă forţă, sunt mai 

flexibilă şi mai rezistentă”.  

Elisei Suharu e sigur că ”sportul mă va feri de 

obezitate. În plus, e important şi din punct de vedere al 

socializării. Personal, mă ajută să comunic mai uşor, să mă 

concentrez mai bine asupra unui lucru şi să fiu mai sigur 

pe mine.” 

”Eu am ales sportul și… sănătatea, deoarece 

activitățile sportive  presupun  efort și consum de 

energie. Îmi place să fac mișcare și să alerg, iar astfel  

mă relaxez. Mă bucur că l-am ales”a spus Wasim Jeonaid 

din clasa a VII-a B.  

 

 

 

  Ligia Turturean din clasa a VIII-a A iubeşte 

Cred că cei mai mulţi elevi de gimnaziu au optat pentru  Sport şi sănătate. O mie de motive 

i-au determinat pe elevii din clase V-VIII să facă sport, evident pentru sănătate. I-am tras de 

limbă (normal, nu?) şi am aflat multe…  

 

Opţional - SPORT ŞI SĂNĂTATE 
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  Claudiu Capră din clasa a VIII-a A spune: ”Eu am ales opţionalul Sport şi sănătate, deoarece 

am o singură oră de educaţie fizică pe săptămână şi mi se pare că nu este de-ajuns. Fac ceea ce-mi 

place şi, în plus, am ocazia să particip la activităţi sportive cu alţi copii, din alte clase”. 

 Pentru Evelina Cernişov din aceeaşi clasă, acest opţional a picat la fix: ”în ultimul timp nu mai 

făcusem sport, aşa că simţeam nevoia de ceva mişcare”.  

Colega ei, Miriam Havrişciuc, mi-a mărturisit: ”Ador sportul; mai ales voleiul şi fotbalul. Alerg 

şi mă distrez, merg pe bicicletă. De când fac sport, am observat că nu mai sunt aşa de supărăcioasă. 

Sunt mai relaxată, chiar dacă pierd la un meci.”  

Lorena Cernişov, o altă elevă din clasa a VIII-a, spunea: ”Mereu stau cu gândul la ce vom face 

următoarea oră. Două săptămâni am vorbit numai despre ce s-a întâmplat la curs. Îmi plac activităţile 

în sală, dar şi cele în aer liber”. 

”Sunt o fire sportivă şi activă (toţi colegii ştiu asta). Aici învăţ să lucrez în echipă, cunosc 

oameni noi şi mă simt în largul meu” afirmă Noemia Simeniuc din aceeaşi clasă”.  

”Mie îmi place sportul în general, adică jocurile, concursurile şi exerciţiile sportive. Cursul e 

distractiv şi relaxant, mai ales după o săptămână de şcoală.”  (Alex Hapenciuc, clasa a VIII-a A).  

Pentru Alina Solcan din clasa a VIII-a B, acest opţional e cel mai bun, deoarece ”îmi place mult 

să practic sporturi, de toate felurile. Mă menţin sănătoasă, mă relaxez şi mă simt bine”.  

Şi Pentru Alexandra Andrei, din clasa a VIII-a B, ”sportul e foarte important. Socializez cu 

colegii, învăţăm împreună sporturi noi, ne petrecem timpul în aer liber şi ne menţinem sănătoşi”.  

Ivan Adriana din aceeaşi clasă este”o fire energică şi iubesc sportul. Îmi plac şi îndrumătorii, 

deoarece fac totul pentru a n învăţa lucruri noi.” 

Andreea Clipa dintr-a VIII-a A a ales acest opţional, ”deoarece îmi place sportul şi aş vrea să 

devin mai bună. Îmi place pentru că, pe lângă exerciţii, mai şi socializăm, glumim şi ne distrăm. E o oră 

complexă.” 

 

 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Opţional - ÎNOT 
 Şi înoţi, înoţi, înoţi…până simţi că nu mai poţi 

 
Elevii au ales. Înotul, evident. Şi nu doar pentru că-l iubesc pe 

Apolodor, pinguinul  înotător, ci şi din alte motive, mult mai practice. 

”Când am primit foaia cu opţionalele,  am căzut pe gânduri. O listă 

lungă, lungă, multe opţiuni, multe lucruri interesante, dar unul singur de 

ales… La Modelaj nu mă prea pricep…, la Micul biolog nu e chiar punctul meu 

forte…, când, deodată, văd scris, negru pe alb: înot. Şi am ales. Iar acum vă 

pot spune şi de ce. Îmi place pentru că ne învaţă tehnici prin care am putea 

să salvăm pe cineva de la înec; putem să vedem sub apă, facem sărituri în 

apă de la 2 metri. Primim de la antrenori lăbuţe, aripioare, plute, etc. Înotul 

este foarte important. Toţi visăm la vară, la mare…la valuri…Ce faci dacă nu 

ştii să înoţi?” mi-a spus Gabriela Bodale din clasa a VII-a B.   

Andrada Sîrghi din aceeaşi clasă afirma: ”mi se pare foarte frumos 

ca după zilele de şcoală să te desprinzi de toată lumea, înotând.. Uneori e 

obositor, dar aşa se învaţă”.  

Şi pentru Dănuţ Duciuc din clasa a VII-a, înotul este sportul 

preferat: ”Îmi place acest sport şi vreau să învăţ cu adevărat să înot. La 

început, a fost cam greu, deoarece mă dureau picioarele, dar acum m-am 

obişnuit chiar cu îmbulzeala. Cred că înotul îmi foloseşte în viaţă, deoarece 

când merg la mare sau la piscină, nu risc să mă înec.  Ştiu că voi învăţa să 

înot şi nu îmi va mai fi frică de apa adâncă.” 

  Pentru Şerban Flavius din clasa  a VIII-a A, înotul e un sport foarte 

frumos: ” venim, înotă, ne relaxăm şi plecăm; Ce poate fi mai frumos? 

Profesorii sunt buni, deci totul e perfect!” 

 

 

 

 ”Mie îmi place să înot şi vreau să mă perfecţionez. De asemenea, 

înotul este un sport foarte sănătos care mă ajută la dezvoltare, mai ales că 

sunt în timpul creşterii. Îmi place mult ce facem şi nu regret că m-am 

înscris aici. Pur şi simplu ador apa şi sportul. La curs, după ce facem o 

încălzire în bazin, începem cu ture uşoare de înot, după care evoluăm, adică 

doar cu picioarele şi o plută sau alte moduri. Învăţăm să înotăm şi să ne 

controlăm respiraţia” a mărturisit David Vrăbioru, elev în clasa      a VIII-a 

B. Denis Ilisei din aceeaşi clasă consideră înotul ”cel mai sănătos sport. 

Când sunt în bazin uit de toate problemele şi mă relaxez.”  Şi Marius Iliuc 

din clasa a VIII-a a ales înotul ”deoarece este un sport foarte sănătos şi de 

mult folos pentru corp.”  Timotei Grigoriciuc  a ales iniţial înotul, deoarece 

”nu mai erau locuri în altă parte. La avansaţi, unde am ajuns eu, e destul de 

greu (prima dată am făcut cârcel la picior). Sunt conştient că acest sport e 

unul sănătos, deci nu regret că am ajuns aici.” 

Timotei Turturean din clasa a VII-a B a ales să înoate, ”deoarece 

înotul e un sport practic în care depui mult efort; învăţăm cum să fim mai 

rapizi în apă şi cum poţi salva viaţa unui om care e pe cale să se înece. Mă 

ajută să mă dezvolt fizic şi psihic. În plus, mi-am făcut noi prieteni…Deci, 

mergeţi la înot, căci e nemaipomenit!” 
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Vlad Cuciureanu dintr-a VIII-a A a ales TIC din două motive: ”în primul rând, îmi place 

informatica şi computerul. Sunt pasiunea mea. În al doilea rând, liceul îl voi continua la 

profilul matematică-informatică intensiv… Ideea că lucrez cu calculatoare şi că învăţ alte 

limbaje de programare mă face să număr zilele până la următoarea oră. Să spun că la opţional 

fac programe este prea puţin spus, deoarece noi facem mult mai mult: învăţăm funcţii noi, 

folosim şi facem programe noi şi, în plus, avem şansa de a trage cu ochiul la viitorul apropiat, 

la ce o să se lanseze în materie de tehnologie.  Vă recomand să vă înscrieţi la acest curs, 

deoarece o să vă schimbe felul în care vedeţi lumea.” 

 

 

 

”Pe mine mă fascinează calculatoarele şi 

proprietăţile lor. Jocurile video mă atrag foarte mult. 

De aproximativ un an am început să creez un joc şi 

este gata. Mi-am făcut şi prieteni şi asta mă bucură. 

Doamna profesoară se zbate să ne înveţe. Suntem 

mulţi şi e greu să lucreze cu toţi, de aceea îi 

mulţumesc că şi-a făcut timp şi pentru noi” a declarat 

Roşca Cristian din clasa a VII-a B. 

 

 

 

Laurenţiu Gabor dintr-a VII-a B explică: ”eu am ales TIC,  pentru că 

îmi place informatica şi pentru că vreau să devin informatician. Învăţăm să 

facem pagini web, probleme şi multe altele. Opţionalul mă ajută la înţelegerea 

mai bună a problemelor, şi am început să înţeleg şi ceea ce munceşte mama 

mea, care e, oarecum, în acest domeniu. Ea ar vrea s-o urmez, iar pentru asta 

îmi va cumpăra tot ce este necesar. Mă bucur că şi prietenul meu Cristian a 

ales acest curs. Suntem încântaţi de alegerea făcută.”  

 

Şi Dragoş Huţanu din clasa a VIII- a B a 

ales: ”îmi place că învăţăm lucruri noi 

despre calculatoare şi putem învăţa să le 

utilizăm mai bine. Vreau, de asemenea, să 

învăţ mai multe lucruri despre internet.” 

 

Motive pentru a frecventa acest opţional sunt destule… 

Opţional – T.I.C. 
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Şi scrisul e un sport, am putea spune… Mişti cuvintele pe foaie până iese ce trebuie, adică un text atrăgător, 
elegant, amuzant, lacrimogen sau mai ştiu eu cum… Aşa că, s-a născut Clubul de jurnalism pentru amatorii de 
acrobaţii de cuvinte. Adică o mână de oameni care vor să iasă din anonimat şi să scrie. ”De când eram mică visam la 
aşa ceva – să fiu jurnalist. Luam telecomanda pe post de microfon, poşeta mamei şi mergeam la fiecare musafir şi-i 
puneam întrebări. Mă atrage jurnalismul, deoarece îmi place să socializez şi sunt destul de deschisă când vorbesc. 
Aştept, de asemenea, să scriu pentru revista şcolii. Te poţi face cunoscut dacă ştii să scrii” a spus Iulia Puşcaşu, 
elevă în clasa a VII-a B. Colegul ei, Ştefan Guliciuc, motiva  intrarea în club astfel: ”în primul rând, îmi plac orele de 
limba română şi îmi place să scriu. La acest curs înveţi să te exprimi frumos, să ai un vocabular adecvat şi, mai ales, 
cum să fii un bun jurnalist. De asemenea, afli cum să te documentezi pentru un articol”. 
 

 

 

 

Jurnalismul – un sport al condeiului 
 

Pentru David Bodnariuc, elev în aceeaşi clasă, opţionalul de jurnalism e o ocazie bună de a învăţa ”cum să 
faci o ştire, cum să iei un interviu şi chiar cum să realizezi un ziar. Aştept cu nerăbdare fiecare oră.” Un motiv 
interesant a avut Patricia Clapa, din aceeaşi clasă a VII-a: ”Mereu am fost timidă. Îmi era ruşine să comunic cu cei 
din jur. La acest curs am învăţat să-mi înving aceste sentimente. În plus, îmi place să scriu şi să ajut persoanele care 
au nevoie de informaţii. Vom începe să mergem şi pe teren.” 

”Am ales acest opţional, deoarece am vrut să fac ceva nou. Vreau să devin mai îndrăzneaţă, să comunic mai 
mult şi  mai corect. Am fost încântată încă de la început de modul de abordare al îndrumătoarelor noastre. Știm 
deja că suntem o echipă” spune Bianca Luisa Bujorean din clasa a VIII-a B.  

Raluca Cazacu, din aceeaşi clasă, a ales Clubul de jurnalism, deoarece ”mi se pare cel mai educativ. Fiind o 
persoană căreia îi place să comunice, m-am gândit că astfel mă voi pune mai mult în valoare. Inveţi să intri în 
contact cu oamenii şi să iei interviuri”.”Eu am ales jurnalismul, deoarece îmi place să iau interviuri, să scriu şi să 
aflu informaţii din domenii diverse. Abia aştept să scriu articole şi să apar în revista şcolii” a scris Rebeca 
Polocoşer din clasa a VIII-a B. 
 

Opţional - JURNALISM 
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Să fii jurnalist însemană să fii curios, să afli evenimentele înaintea celorlalţi, să ai un bun 
control asupra limbii şi a cuvântului, să dispui de mult bun simţ şi să ai un bagaj de cunoştinţe vast, 
din toate domeniile. Fie că este pe micul ecran, la radio sau la ziar, jurnalistul trebuie să-şi informeze 
cu profesionalism publicul în legătură cu ceea ce se petrece lângă el şi în lumea largă. Profesia nu este 
deloc una uşoară, ci e chiar extrem de solicitantă, plină de dinamism ce aduce noi provocări în fiecare 
zi. Totodată, implică şi o doză mare de responsabilitate. Ca jurnalist poţi influenţa mase întregi de 
oameni prin materialele pe care le produci, indiferent că ne referim la articole de ziar sau ştiri TV. 
Trebuie să ai tărie de caracter şi să ştii să faci faţă criticilor, pentru că munca ta poate fi  apreciată şi 
dată drept exemplu, dar în acelaşi timp se prea poate ca puţini oameni să o agreeze. Poţi fi un 
jurnalist îndrăgit sau controversat. Lumea în care trăim se schimbă constant, iar presa de acum 10 
ani este semnificativ diferită de cea de astăzi, o ştire poate ajunge în căteva zeci de minute în toate 
colţurile lumii, iar acest lucru creează o presiunea constantă de a veni cu cât mai multe noutăţi într-
un timp cât mai scurt. 

Lectura şi cărţile de specialitate sunt calea ideală pentru a-ţi dezvolta abilităţile jurnalistice, 
pentru a descoperi trucuri şi idei care te vor ajuta să ai o ascensiune ideală în acest domeniu. 
(Cristina Ruşti, redactor Obiectiv de Suceava) 
 

 

 

 

Clubul de jurnalism 
 

Vineri, 26 septembrie 2014, la ora 13, a avut loc prima întâlnire a 
membrilor Clubului de Jurnalism de la Liceul Teoretic Filadelfia. În total, 22 de 
membri. Aşadar, Fila 22 va fi numele clubului. Uitându-mă în jur, am văzut 
elevi pe care-i cunoşteam, chiar dacă erau şi din alte clase. Cu toţii eram 
nerăbdători să începem şi aflăm lucruri noi. Am făcut cunoştinţă cu profesorii 
coordonatori, am primit ziare pe care le-am răsfoit cu interes, apoi am 
schimbat impresii şi am povestit. Cred că, frecventând acest club, vom deveni 
mai sociabili şi mai curajoşi, vom cunoaşte mulţi oameni şi lucruri noi. Şi, cine 
ştie, vom deveni, jurnalişti adevăraţi. (Amiela Vasileniuc, clasa a VII-a A) 
 

A fi jurnalist în ziua de azi 
 

 

Trăim într-o eră a informaţiei în care fiecare doreşte să ştie mai mult şi 
mai ales să cunoască tot ce se petrece în jur. Mass-media este sursa ce 
furnizează aceste informaţii, fie că este vorba de presa scrisă sau online, 
televiziune sau radio, iar persoanele responsabile pentru toate aceste informaţii 
sunt jurnaliştii. Meseria de jurnalist este una fascinantă. Te afli mereu printre 
oameni, afli care le sunt problemele şi bucuriile, trăieşti alături de ei, scrii, în 
fond, despre şi pentru ei.  
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Un opţional pentru un suflet sensibil, de artist… Elevii au înţeles că poţi comunica şi 

altfel decât prin cuvinte: prin culoare, imagine sau modelând o bucată de lut…  

 

Iată de ce unii au ales acest opţional: 

Ciprian Nechita, elev în clasa a VII-a B, ne-a explica cum a ales cursul 

de Desen şi modelaj: ”Ştiu că era o zi de miercuri, la ora de dirigenţie, când 

am fost solicitaţi să ne exprimăm asupra opţionalului dorit. În mintea mea a 

început o mică luptă…Iniţial, mi-am zis că înotul e Ok, dar…nu sunt prea 

atletic…Sanitarii pricepuţi nu prea cred. Am zis modelaj aproape fără să mă 

gândesc. Nu ştiu de ce… La curs, mă murdăresc pe mâini, umplu memoria 

telefonului cu poze cu creaţii din lut… Învăţ să…nu ştiu încă pentru ce, dar ştiu 

că învăţ ceva esenţial pentru viaţă. Îmi antrenează imaginaţia…” 

 

La Desen şi  modelaj  putem crea  lumi… 
 

Opţional – DESEN ŞI MODELAJ 
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Ligia Pauliuc, elevă în aceeaşi clasă a ales modelajul, ”deoarece acolo pot să 

fac lucruri noi şi să comunic cu prietenele mele. Pot să modelez tot felul de lucruri 

noi şi frumoase. Învăţ să fiu creativă şi să-i ajut pe alţii. Lucrăm cu lut şi pictăm pe 

foaie cu acuarele, iar domnul profesor ne îndrumă spre ce avem de făcut”. 

Andrei Lefter a ales acest curs ”pentru că pot să fac ceva 

concret cu mâinile mele. Atunci când modelăm lutul, suntem ca nişte 

mici creatori. La acest curs am modelat animale preistorice şi urmează 

să facem alte lucruri interesante. Învăţăm munca în echipă şi suntem 

atenţi la sfaturile domnului profesor.” 

Această activitate mă linişteşte; chiar dacă, după un astfel de curs, 

trebuie să consum jumătate de săpun, pentru mâini, nu contează… Omul 

trebuie să facă ce-i place, indiferent de consecinţe” consideră Andra Rişcă, 

elevă într-a VII-a B. 

”Mi-a plăcut încă de mică să desenez şi să pictez. Îmi place să desenez în timp ce 

ascult muzică, deoarece aceasta mă inspiră şi mă face să pun prima pată de culoare pe foaie. 

La acest opţional facem şi modelaj. Dintr-o bucată de lut fără formă, facem o operă de artă. 

Eu prefer desenul, deoarece e mai plăcut. Aştept cu nerăbdare să văd ce vom face în 

continuare” a spus Buliga Beatrice din clasa a VIII-a A. 

 

Pagina realizată de Prof. Daniel Jaucă 

Vlad Ilciuc din clasa a VIII-a A a nimerit, oarecum, din întâmplare la cursul de Modelaj. A 

fost însă o întâmplare fericită, ”deoarece sunt încântat  de ideea de a modela. Facem forme din lut 

şi asta e fascinant. Motivul care m-a determinat să merg la acest opţional  este unul clar: e practic 

şi relaxant. Înveţi tehnici de pictură şi de modelaj din argilă.” 
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Iată de ce, începând cu anul şcolar 2014-2015 în şcoala noastră s-a deschis Clubul de origami, 
iniţiat de domnul profesor de Educaţie Tehnologică, Romeo Bolohan. Clubul se adresează elevilor, 

cadrelor didactice, dar şi altor persoane interesate. Astfel, se oferă un cadru propice formării unor 

priceperi şi deprinderi multiple, pentru completarea, valorificarea şi consolidarea cunoştinţelor de 

geometrie, pentru socializare şi petrecerea timpului liber în mod plăcut şi util. În plus, pe lângă 

trăsături cum ar fi răbdarea şi corectitudinea, activităţile de tip origami dezvoltă o serie de calităţi 

morale cum ar fi: hărnicia, dărnicia, imaginaţia creatoare,  spiritul de economie, dragostea faț ă de 

natură, simţul estetic, tenacitatea, capacitatea de adaptare la exigenț ele unui grup.  

Totodată, oferă pedagogilor şi o serie de modalităț i de educare a unor aptitudini şi capacităț i 

intelectuale foarte preţuite în lumea contemporană, cum ar fi: îndemânarea manuală, imaginaţia, 

fantezia, creativitatea, intuiţia, vederea tridimensională, memoria,  capacitatea de abstractizare, 

ingeniozitatea. Secretul acestui cerc de origami constă în faptul de a dărui şi a împărţi cu alţii.  

Prof. Romeo Bolohan 
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Clubul de origami 

Încântare, plăcere, motivaţie de a lucra… iată ce 

trezeşte în sufletul copiilor (şi nu numai) o simplă bucată de 

hârtie care se transformă,  numai prin împăturire, într-o floare, 

într-un animal sau într-un obiect util. Spre deliciul copiilor, 

figurinele origami sar (broasca), plutesc (barca, vaporul, caiacul, 

canoea), pot fi umflate cu aer (mingea, iepurele, laleaua), bat din 

aripi când sunt trase de coadă (porumbelul, dragonul), cască gura 

(peştele), îşi mişcă coada sau lăbuţele (şopârla), etc. 



 

 

 

Proiecte, parteneriate, experienţe… 
 

 
 

Elevii din Filadelfia reciclează. Şi o fac conştient şi organizat. Astfel, 
în perioada 15 septembrie 2014-30 septembrie 2015, elevii şcolii noastre 
sunt prinşi într-o acţiune de colectare de  hârtie, PET-uri şi alte materiale 
reciclabile în unitatea de învăţământ.  

Programul Şcoala pentru o Românie verde este realizat în parteneriat 
cu Asociaţia ZIBO HELP din Satu Mare şi are ca scop implicarea elevilor în 
activităţi de valorificare şi reciclare a produselor din hârtie şi alte materiale, 
în vederea recondiţionării lor. Coordonatorul acestui proiect este d-na 
profesoară Elisabeta Gherasim care s-a implicat activ în această acţiune, 
informând elevii, cadrele didactice şi părinţii şi încurajându-i să aducă la 
şcoală materialele de reciclat.  

   (Davide Bodnariuc, clasa a VII-a B) 
 

Elevii de la Filadelfia au participat la  
marşul Pledoarie pentru demnitate 

 

 

Un grup de elevi de la Liceul Teoretic Filadelfia, mai precis elevii clasei a 
VIII-a A, însoţiţi de diriginte, prof. Narcis Georgescu, s-au alăturat celor aproape 
500 de suceveni care au pledat pe data de 3 decembrie pentru demnitatea 
persoanelor cu dizabilităţi. Tineri, elevi, persoane cu dizabilităţi, dar şi părinţi care 
au copii cu nevoi speciale, personal specializat care lucrează cu aceste persoane, cu 
toţii au dorit să marcheze Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi, 3 
decembrie, printr-un marş numit „Pledoarie pentru demnitate”. 

Participanţii prezenţi la Marşul „Pledoarie pentru demnitate”, organizat pe 
traseul Primăria Suceava - Palatul Administrativ, au înţeles care este scopul acestui 
demers, acela de a milita pentru promovarea şi respectarea drepturilor 
persoanelor cu handicap. „Marşul demnităţii » a fost organizat de Asociaţia 
Blijdorp România, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi Asociaţia 
Părinţilor cu Copii cu Nevoi Speciale Suceava. 

 (Ştefan Guliciuc, clasa a VII-a B) 
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În luna octombrie, directoarea şcolii, d-na Magdalena 
Nichifor şi d-na prof. Marilena Sibechi, au vizitat  o şcoală din 
Finlanda, ESPOO CHRISTIAN SCHOOL,  într-un interesant schimb 
de experienţă, vizită urmată de implementarea  unui proiect  în 
cadrul disciplinelor din aria curriculară Matematică şi ştiinţe. 
Evident că orice experienţă nouă e un prilej de a învăţa, de a 
deschide ochii mai bine, de a profita ce ceea ce ai văzut şi, evident, 
de a împărtăşi şi altora. 

Se ştie că sistemul finlandez de educaţie este, astăzi,  
printre cele mai de succes din lume şi că tot mai mulţi sunt cei 
care încearcă să înţeleagă  cum de se întâmplă acest lucru. Toţi 
ne-am dori mai mult succes în activitatea la clasă, elevi mai 
interesaţi de învăţătură, mai încrezători, cu mai multă speranţă în 
viitor. Întrebarea este cum se pot dobândi aceste lucruri? Unii nu 
pot răspunde, iar alţii par să  fi găsit calea… Dacă finlandezii au 
reuşit, înseamnă că se poate. Iată câteva aspecte pe care n-ar fi 
rău să le cunoaştem,  despre sistemul de educaţie finlandez. În 
şcoală, orice copil este important – principiu de bază, aplicabil 
oriunde şi de către oricine. Nu există şcoli pentru elite.  

Anul şcolar 2014-2015 a debutat în forţă în şcoala noastră. Până să-şi dea seama că şcoala a 
început, elevii şi profesorii  s-au trezit în mijlocul evenimentelor, al activităţilor diverse şi al 
provocărilor de tot felul. Imaginea vacanţei s-a estompat, treptat, aşa că…din nou la drum. 
Experienţele se adună, iar timpul, nepăsător, se scurge alene din clepsidră. Valorificarea cât mai 
eficientă a Marelui Timp – iată marea provocare a elevilor şi profesorilor. Cum să faci să nu pierzi 
timpul? Acţionând! Iată un răspuns… 
 

Proiecte, parteneriate, experienţe… 
 

Experienţe şi … un nou proiect în şcoala noastră 
 

Profesorii au putere de decizie în ceea ce priveşte manualele şi metodele de evaluare. Există un 
curriculum la nivel naţional, însă doar ca o bază de lucru pe care profesorii o îmbunătăţesc în funcţie 
de nevoile elevilor şi ale societăţii. Nu există inspecţii şcolare. Orele devin mai eficiente prin 
încurajarea creativităţii elevilor şi a cercetării individuale. Elevul trebuie încurajat să 
descopere/înveţe singur, ghidat doar de profesor. E necesară permanenta legătură cu realitatea 
cotidiană în care trăieşte elevul. Fără respect  între profesor şi elev nu se poate ajunge la succes în 
şcoală. Educaţia nu ar trebui să se bazeze pe concurenţă, deoarece majoritatea resurselor necesare în 
viaţă se obţin prin cooperare, iar nu prin concurenţă. Finlandezii au renunţat încă din anii 80 la acest 
mod de abordare. Renunţarea la tipare şi la tendinţa de a uniformiza sunt o premisă obligatorie pentru 
succesul şcolar. Oamenii sunt unici! Să-i lăsăm să fie aşa… 

Director, Magdalena Nichifor 
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Proiecte, parteneriate, experienț e… 
 

În cursul zilei de ieri, luni 27 octombrie, a avut loc prima întâlnire a elevilor  implicaţi în acest 
program, coordonat de către  directoarea şcolii, prof. Magdalena Nichifor. Proiectul se adresează atât 
elevilor din ciclul gimnazial, cât şi celor din ciclul liceal, astfel că s-au creat două grupe:  Junior Science 
Club şi Senior Science Club. “Prin acest proiect se urmăreşte atât stimularea elevilor pentru 
experimente, însuşirea unor abilităţi practice, cât şi dezvoltarea unei gândiri logice bazate pe 
cunoaşterea fenomenelor, dar şi pe  
 

interpretarea acestora. Dorim ca elevii să-şi dezvolte spiritul critic şi autocritic, să 

manifeste toleranţă faţă de opiniile celorlalţi”, ne-a declarat profesoara Magdalena 

Nichifor, coordonatoarea acestui proiect. În cadrul primei întâlniri, elevii au prezentat 

diferite proiecte de inovaţii, urmând să le aleagă pe cele mai fiabile şi, cu ajutorul 

cadrelor didactice, să le pună în practică pentru a le prezenta colegilor lor din 

Norvegia şi Finlanda. (Naomi Clipa, clasa a V-a A) 

Un nou proiect în şcoala noastră: 
Space for Science 

 

Elevii liceului nostru s-au implicat în Proiectul “Space for Science”, proiect derulat în 
parteneriat cu încă patru unităţi de învăţământ din Norvegia, Finlanda şi California, fiind singura 
unitate de învăţământ din judeţ implicată într-un  astfel de proiect. Este vorba despre un program 
Erasmus, iar parteneriatul dintre aceste instituţii este pentru o perioadă de trei ani, mai exact până în 
anul 2017.  
 

Elevii de la Filadelfia participă la Centrul de excelenţă 
 

Sâmbătă, 25 octombrie 2014, s-a deschis Centrul de Excelenţă din Suceava, pentru elevii dornici 
de performanţă şi pasionaţi de matematică şi informatică. 

Potrivit Inspectoratului Şcolar, sediul Centrului de Excelenţă este la Colegiul Naţional ”Ştefan cel 
mare Suceava”, iar cadrele didactice care vor coordona activitatea acestui centru sunt profesorii de 
matematică Dan Popescu, directorul colegiului şi Marinela Cristina Cimpoeşu, inspector şcolar pentru 
matematică. 

În fiecare săptămână, elevii vor parcurge programele special create pentru cursurile de 
excelenţă, în care se vor regăsi teme specifice învăţământului performant. Au fost admişi la aceste 
activităţi şi elevi ai Liceului Teoretic Filadelfia:  Luisa Calujac, Naomi Clipa, Nichifor Edith (clasa a V-
a A), Teodor Nichifor (clasa a VI-a B) şi Pauliuc Eduard (clasa a VII-a A). 

(Patricia Clapa, clasa a VII-a B) 
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În data de 5 noiembrie 2014, am avut ocazia să vizităm Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Suceava. Însoţiţi de d-na Cristina Rusti, redactor la cotidianul 
Obiectiv de Suceava, noi, elevii Davide Bodnariuc din clasa a VII-a B, Rebeca 
Polocoşer şi Raluca Cazacu din clasa a VIII-a B, în calitate de - sperăm - viitori 
jurnalişti (deocamdată membri ai Clubului de jurnalism), am făcut cunoştinţă cu 
domnul Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ.  

Fiind o gazdă foarte bună, dânsul ne-a invitat în biroul dumnealui, unde 
am avut ocazia să-i punem întrebări şi să aflăm lucruri interesante despre 
această instituţie. Am aflat ce înseamnă să fii poliţist, ce responsabilităţi implică 
această profesie, dar şi ce satisfacţii poţi avea ştiind că îţi pui toată energia şi 
timpul în slujba oamenilor. Am aflat, de asemenea, că băieţii şi fetele pot, în 
egală măsură, opta pentru această nobilă ocupaţie. Până la urmă, toate emoţiile 
pe care le-am avut s-au spulberat, aşa că am putut discuta relaxat despre ceea 
ce ne interesa. Nu ne-a plăcut să aflăm că zilnic  au loc accidente grave pe 
şoselele şi drumurile din judeţul nostru, multe dintre ele soldate cu victime. Un 
alt subiect abordat, delicat şi foarte actual, a fost  problema abuzurilor care se 
fac zilnic asupra copiilor (cele mai multe având loc în familiile dezorganizate şi 
cu o situaţie materială precară). A fi poliţist înseamnă a lupta împotriva acestor 
rele şi a crea un mediu sigur pentru cetăţeni. 

Am ajuns, în cele din urmă şi la draga noastră uniformă. Uniforma este 
foarte importantă. Ea reprezintă oglinda unei instituţii, de aceea trebuie purtată 
cu mândrie, chiar dacă nu  ne simţim, întotdeauna,  foarte confortabil în ea şi 
am vrea să purtăm blugi sau o bluză mai lejeră. Purtând uniforma, arătăm că 
avem respect faţă de instituţia în care lucrăm sau faţă de şcoala în care învăţăm. 

În încheiere, am făcut fotografii şi i-am mulţumit domnului Ionuţ 

Epureanu pentru discuţie şi pentru informaţiile pe care ni le-a dat. Şi, 

bineînţeles, i-am promis că vom reveni. 

(Raluca Denisa Cazacu, clasa a VIII-a B) 
 

 

 
 

 

Uniforma noastră dragă… 
 

 

 Pentru unii elevi, uniforma este o emblemă. Pentru alţii, un semn că aparţii unei instituţii care îţi 
oferă, cel puţin temporar, o identitate. Unii o poartă firesc, fără să se gândească de ce, alţii o iubesc 
pentru că e simplă, sobră şi le dă un aer de eleganţă. Bineînţeles, există şi elevi care ar renunţa la ea… 
Cea mai mare parte dintre elevi recunosc că uniforma e necesară într-o şcoală, că e un semn de echilibru 
şi că, la urma urmei, de ce nu, e frumoasă… 

Întrebaţi asupra subiectului, elevii şcolii noastre şi-au exprimat deschis opiniile. ”Uniforma e o 
îmbrăcăminte elegantă şi frumoasă. Purtând-o, evităm să creăm între elevi acea concurenţă vizavi de 
cine are pantaloni mai frumoşi sau o bluză mai nu ştiu cum. Toţi copiii au nevoie de uniformă: o cămaşă 
albă, un pantalon negru şi un sacou la fel” (Ovidiu)  

”Chiar dacă uniforma nu-i ultima costumaţie modernă scoasă pe piaţă, este totuşi, un lucru 
simplu şi numai bun pentru a suferi atâta praf de cretă…Una care suferă cu tine când iei note mici şi 
care, dacă ar vorbi, ţi-ar aduce aminte că ţi-ai uitat acasă caietul de mate. Eu îmi port uniforma, deoarece 
trece cu mine prin toate necazurile vieţii de elev. Uniforma stă bine pe mine. Iar cu cravata la gât, chiar 
că-mi şade foarte bine…” (Natan)  
 

Proiecte, parteneriate, experienţe… 
 

În vizită la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava 
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Proiecte, parteneriate, experienţe… 
 

”Uniforma face diferenţa dintre profesori şi elevi. Şi, în plus, se evită o paradă a modei în şcoală. 
Fusta neagră şi cămaşa albă arată foarte bine împreună, iar cu un bolero negru sau bleumarin arată 
foarte bine, feminin, dar şi elegant. Dacă porţi uniforma arăţi că ai bun-gust.” (Erica)  

”Uniforma e un lucru care te reprezintă. Dacă e curată, spune despre tine că eşti ordonat. Unii 
nu agreează uniforma, deoarece, spun ei, lumea te recunoaşte… Eu cred că uniforma e bună. Respectă 
uniforma!”(George)  

”Purtând uniforma, ne arătăm sensibili faţă de colegii care nu au bani să-şi cumpere haine 
elegante şi scumpe. Nimeni nu se simte prost în clasă, iar între colegi e armonie şi înţelegere.” 
(Miruna)  

”Pentru mine, uniforma înseamnă ordine şi disciplină. Deşi mulţi spun că nu este prea 
confortabilă – că e greu să rezişti 5 ore în ea – mie nu mi se pare aşa. Mie îmi plac nuanţele de alb, 
negru, bleumarin. (Claudiu) 
   
 

 
 
 

 
 

 
E o întrebare simplă cu un răspuns dificil. Dacă aţi privi mai bine uniforma, 

în simplitatea ei, aţi observa că nu e urâtă deloc. Poate că nu are fundiţe elegante 
sau nu are culoarea voastră preferată, dar dacă aţi încerca, la sfârşitul orelor, să o 
aşezaţi, cu drag, pe umeraşul ei, nu aţi mai privi totul ca pe o regulă strictă. Poate 
chiar veţi înţelege că, purtând această ţinută decentă, îi faceţi mândri pe profesori. 
 Să ne gândim la pompieri. Ei poartă uniforma pentru a fi apăraţi de 
numeroasele flăcări. Doctorii poartă cu mândrie halatele lor albe (sau verzi, mai 
nou). Niciodată nu am auzit ca vreun doctor, jandarm, poliţist sau pompier să se 
plângă de uniforma sa… Pentru elevi, uniforma înseamnă ţinută, atitudine, conduită 
civilizată. (Havriştiuc Beatrice, clasa a IV-a) 
 

 
Elevii de la Clubul de Jurnalism din liceul nostru au dorit să-și 

îmbogățească cunoștințele dobândite  în cursul acestui semestru și au 
vizitat în acest sens redacția cotidianului ”Obiectiv”. Membrii clubului au 
aflat multe lucruri despre cum se scrie un reportaj, cum se realizează un 
interviu și o știre – date pe care le vor folosi în redactarea articolelor 
pentru revista școlii. Jurnaliștii cotidianului ”Obiectiv” au răspuns 
întrebărilor elevilor și le-au satisfăcut curiozitatea în ceea ce privește viața 
de jurnalist, cum se scrie o știre și ce sacrificii/satisfacții oferă meseria de 
jurnalist. Elevii au văzut ce înseamnă viața într-o redacție, iar unii se 
gândesc să aleagă această profesie. A fost o experiență unică! 

(Iulia Puşcaşu, clasa a VII-a B) 
 

De ce să purtăm uniforma? 
 

Vizită la redacția cotidianului ”Obiectiv” 
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Educaţie pentru timpul liber… 

 

 

Mai mult decât un (simplu) cal… 

 

trece prin urechile ei este aerul cerului. 

”Eşti un mare campion. Când alergi, pământul se cutremură, cerul se deschide şi muritorii 

de rând se dau la o parte. Se dau la o parte din drumul tău spre victorie, unde-ţi vor aşeza pe 

frunte o cunună de flori.” 

Echitaţia e un sport altfel… E mai complicat şi solicitant, dar e foarte interesant. Dintre 

viteză, dresaj şi sărituri peste obstacole, iubesc viteza. Sentimentul pe care îl ai când galopezi 

este de zbor. Îmi plac săriturile peste obstacole şi dresajul, căci fiecare are frumuseţea proprie.  

 

Cine a spus că diamantele sunt cele mai bune prietene ale unei fete nu 

a întâlnit niciodată un cal… 

Dar eu l-am întâlnit… Mai precis, am întâlnit-o. Pe ea, pe Sonia, calul 

meu. Şi, de atunci, suntem nedespărţite… Se spune că dacă-i dai calului ceea 

ce are nevoie, el îţi va da inima, în schimb. În cazul meu, chiar a fost aşa. 

Sonia mi-a umplut golul din inimă. A devenit cea mai bună prietenă a mea… În 

ea am încredere deplină, îi pot spune orice (şi chiar îi spun multe, la ureche…) 

şi ştiu sigur că nu va spune mai departe… Sonia ştie să-mi aline suferinţa… Îi 

place atunci când o ţesăl, când îi împletesc părul sau când îi cânt… Dar cel mai 

mult îi place atunci când ieşim la plimbare. Când fuge pe câmpii şi pe dealuri, 

printre copaci şi frunze, se simte ca şi cum aerul care 

 

 

Când un sport devine pasiune… 

 Nu am întâlnit mulţi elevi care să joace rugby. Ba, dacă 
mă gândesc bine, nu am întâlnit niciunul. Până acum. Am aflat 
întâmplător că Emanuel Muntean, elev în clasa a VIII-a A 
practică acest sport şi am dorit să aflu mai multe. ”M-am 
apucat de rugby acum doi ani, aveam, cred, vreo 11-12 ani. 
Într-o zi, un prieten al tatălui meu m-a invitat să merg cu 
dânsul la Berchişeşti, unde avea loc o astfel de competiţie. M-
am dus şi mi-a plăcut foarte mult. Chiar în ziua aceea am fost 
introdus pe teren, unde am jucat două meciuri. Antrenorul mi-
a spus că am talent şi m-a poftit la antrenamente, marţi şi joi. 
Până acum, am participat la peste 50 de concursuri şi turnee, 
în cadrul clubului CSM ”Bucovina” Suceava şi am fost premiat 
cu diverse diplome şi medalii. Am fost prin toată ţara: 
Bucureşti, Constanţa, Cluj, Timişoara, Braşov, etc.  
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Vă recomand din toată inima să vă apropiaţi de aceste animale iubitoare şi protective. Pe mine m-au cucerit. 

Definitiv.                                    (Andreea Clipa, clasa a VIII-a A) 

 
 



 

 

 

 

 

 

Competiţii sportive 

Pentru prima dată în istoria şcolii Filadelfia, am participat cu o echipă de fete la Olimpiada 
Naţională a Sportului Şcolar, pentru ramura sportivă fotbal liceu. Participarea a fost una foarte frumoasă 
şi promiţătoare pentru viitor.   Din echipă au făcut parte: Plămadă Cristina, Mandici Monica, Mihoc 
Delia (din clasa a XII-a A), Turturean Emima (clasa a XII-a B), Strugar Luiza Naomi (clasa a XI-a A), 
Prichici Sara (clasa a IX-a B) şi Simeniuc Noemia (clasa a VIII-a A).   

Echipa de volei băieţi, a Liceului Teoretic Filadelfia a participat la Olimpiada Naţională a 
Sportului Şcolar (ONSŞ) cu rezultate foarte bune. La fază locală, echipa a câştigat, calificându-se la faza 
judeţeană. În această etapă, organizată la Fălticeni, la Colegiul Naţional ”Nicu Gane”,  pe 17 ianuarie 
2015, echipa noastră a obţinut locul III. Din echipă au făcut parte elevii: Popescu Paul, Bucaciuc 
Sebastian, Cârdei Albert, Petrovan Emanuel, Şerban Robert, Calujac Raul, Lucescu Claudiu (clasa a 
XI-a A), Ivan Liviu, Magdici Paul (clasa a XI-a B), iar din clasa a X-a A Filip Caludiu şi Hutu Eduard.  

Pe data de 24 ianuarie, la Colegiul Naţional ”Ştefan cel Mare” din Suceava a avut loc etapa 
municipală la tenis de masă din cadrul ONSS, şi au obţinut un loc pentru faza judeţeană următorii elevi: 
Andriesei Alina, Zaharie Maria, Bucaciuc Andrei şi Duciuc Andrei. Etapa va avea loc la Fălticeni pe data 
de 7 martie.  

Prof. Ciprian Şarban 

Joc, bineînţeles şi în judeţul Suceava. 
Ultimele competiţii la care am participat în 
judeţ au fost ”Cupa Mărţişorului” la 
Ipoteşti, iar în Plopeni, de Ziua Naţională, 
am jucat, de asemenea. Anul acesta am 
lăsat-o mai moale cu antrenamentele şi 
meciurile, deoarece sunt în clasa a VIII-a şi 
am examen.  

Rugby-ul mă relaxează, îmi dă 
încredere şi forţă. Fiind un sport de echipă, 
mă apropie de oameni şi mă ajută să 
dezvolt relaţii. Deşi are reputaţia de a fi un 
sport dur, mie nu mi se pare. O să continui 
să joc şi după examen.” (Emanuel 
Muntean, clasa a VIII-a A) 
 

 

Educaţie pentru timpul liber… 
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Fapt divers… 

 

 

Băncile din clase sunt obiecte de mobilier foarte utile. Ce s-ar face elevii fără ele? Pe ce ar scrie? Unde şi-ar 

sprijini coatele? Unde şi-ar aşeza stiloul, cărţile şi caietele? Unde şi-ar ţine elevul punga de pufuleţi sau de chipsuri, 

din care, pe furiş, mănâncă în timpul orei? Sau sticla de apă din care, tot în timpul orei, bea – că doar îi este sete… 

Unde ar sălăşlui cornurile şi cutiile de lapte? 

  Dar, dincolo de utilitatea vizibilă a acestor minunate obiecte din clasă, băncile au şi o altă utilitate subtilă, 

discretă. Cum care? Reprezintă oglinda elevului! Să nu credeţi că sunt atât de lustruite şi de curate, încât chipurile 

elevilor se oglindesc în ele… Nu. Doar că, la sfârşitul programului, după ora 14, dacă te uiţi în banca elevului, poţi să 

spui destule lucruri despre cel care a stat şase ore acolo. Dacă treci întâmplător pe lângă clasa goală, cu uşa larg 

deschisă, vezi. Cum să nu vezi, că doar ai ochi şi încă foarte buni… Vezi, chiar în prima bancă , cea de lângă uşă. Cum 

ce? Trei cornuri muşcate şi abandonate, cu urmele de dinţi proaspete; o cutie sau două de lapte, începute şi lăsate 

uitării; jos, lângă bancă, o baltă de lapte care a curs din cutie; mai în fundul băncii, descoperi ambalaje de la cornuri cu 

ciocolată, o pungă goală, în care au mai rămas doi pufuleţi şi un cotor de măr. În banca din faţă, dacă mai ai curaj să te 

uiţi, ce poţi descoperi? Un măr mâncat pe jumătate, un ambalaj de la ”Batonul copilăriei”, o sticlă goală, trei biscuiţi, 

un colţ de corn, câteva paie de la cutiile de lapte, multe pungi de plastic, în care au fost ambalate cornurile, două 

capace de pixuri. Într-o altă bancă găseşti un tricou, un caiet universal (dacă-l deschizi, nu ştii dacă e de engleză, 

germană sau istorie), nişte hârtii mărunţite cu foarfeca, o bucată de sfoară. În banca de alături se află o pungă în care 

descoperi adidaşii de la ora de sport, manualul de română şi engleză, mai multe fişe, doi lei, un colţ de covrig cu susan,  

o sticlă goală de cola, etc. 

Atenţie! În banca unui elev aţi putea găsi chiar şi o comoară! (jur că am văzut odată o sumă 

de bani uitată…)     

Dar, tot în banca unui elev poţi găsi şi caracterul acestuia. Dacă totul este aranjat şi fără resturi de 

tot felul, îţi dai seama că ai de-a face cu un copil curat, conştiincios, bine educat de părinţi. Ce poţi 

spune însă despre elevul care-şi lasă interiorul băncii devastat şi invadat  de ambalaje, resturi şi mai 

ştiu eu ce? Banca te caracterizează! Ți-ai fi imaginat? 

(Clapa Patricia, clasa a VII-a B și Alexandru Hapenciuc, clasa a VIII-a A) 

 

Un câine în laboratorul de informatică… 
 

Astăzi, 30 octombrie 2014, la Liceul Teoretic Filadelfia, între orele 11.00 – 12.00, un câine 

cu identitate necunoscută a pătruns în laboratorul de informatică. Doamna profesoară de 

informatică, Z.G., şi elevii clasei a VI-a  au avut parte de o aventură adevărată. Câinele nu se 

lăsa prins, dar nici nu ieşea din încăpere. Copiii fiind speriaţi, s-au urcat pe bănci, iar d-na 

profesoară nu reuşea să-i liniştească. Ea a chemat imediat paznicul care a reuşit să prindă 

câinele cu mult tact şi curaj. 

Profesorii dau vina pe elevul de serviciu, H.I., care nu a asigurat o bună pază a uşii de 

la intrare. Acesta a recunoscut că lipsea de la postul lui în acel moment, fiind la toaletă. 

Fapta nefiind gravă, elevul a fost iertat. Până la urmă, câinele a fost identificat ca fiind al 

unui elev din şcoală, pe nume P.B. Animalul l-a urmărit în drum spre şcoală, fără ca elevul 

cu pricina să îşi dea seama. P.B. şi-a luat câinele, şi-a cerut iertare pentru incidentul provocat 

şi l-a dus acasă. (Havriştiuc Emil, clasa a V-a) 
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Fapt divers… 

 

Un moment… 
 

Astăzi, 16 ianuarie 2015, avem teză la matematică. Toţi suntem 

plini de emoţie şi tremurăm. Ne-am aşezat în bănci şi, concentraţi, 

încercăm să aflăm soluţiile problemelor pe care le-am primit pe fişa de 

teză. În liniştea de mormânt ce s-a instalat, se întâmplă ceva: uşa se 

deschide brusc şi un copilaş de la clasa pregătitoare năvăleşte plângând 

strigând mama! mama! Toţi am ridicat capul din foi, neştiind ce să facem. 

Profesorul era şi dânsul încurcat, neştiind ce ar trebui să facă. Momentul 

de derută a durat puţin. Imediat, uşa s-a deschis din nou, iar mama 

copilaşului, cerându-şi iertare, l-a luat în braţe, ieşind. Din păcate, noi 

am rămas cu tezele… (Cheia Denisa, clasa a VII-a A) 

 

Elevul distrat 
 

Joi, 4 decembrie 2014, un incident neplăcut părea să se fi petrecut 

în clasa a VII-a. Elevul A.D. îşi caută cu înfrigurare suma de bani pe care, 

zice el, o păstra în buzunarul drept al gecii. Numai că banii dispăruseră, 

aşa că, elevul nostru, ca altădată Lefter Popescu, personajul lui Caragiale, 

îşi caută banii întorcând geaca şi pe faţă şi pe dos, verificând inclusiv 

căptuşeala acesteia. Nu e şi nu e! exclamă acesta disperat, gata să arunce 

vina pe oricine s-o fi atins de haina sa. Agitaţia a cuprins toată clasa, până 

când, unul dintre colegii elevului în cauză, zăreşte colţul unei bancnote, 

ieşind mândru din manualul de tehnologie aflat pe bancă. Deschizând 

cartea, suma căutată iese la iveală, făcându-l pe A.D. să amuţească. Cred 

că elevul şi-a învăţat lecţia şi s-a convins că în Filadelfia nu există hoţi. 

(Hrincescu Teodora, clasa a VII-a A) 

 

Elevul din ultima bancă 
 

Nu ştiu dacă aţi observat, dar sunt elevi care mereu caută să se aşeze în ultima bancă. 

Am făcut câteva ”cercetări” şi am aflat ceva informaţii care m-au ajutat că construiesc 

portretul-robot al elevului care vânează ultima bancă. Să începem… Un astfel de elev este mai 

puţin văzut de profesor (crede el), aşa că se poate ascunde mai bine când vine vorba de 

răspuns sau de ieşit la tablă. Ar putea fi un elev mai timid sau mai retras, înspăimântat de 

matematică sau care, pur şi simplu, se vrea invizibil la ore. Ar putea fi un elev vorbăreţ care  
 se ascunde în spatele altor colegi pentru a putea povesti în linişte şi neobservat. Unii se 

aşează în ultima bancă din motive foarte ”practice”, crezând că vor putea copia la teste. În 

mintea lor circulă ideea că profesorul e atent doar la elevii din prima bancă… O altă 

trăsătură a elevului de ultima bancă este aceea că îi este mereu foame, iar în spate…cine să 

te vadă? Alţii butonează telefonul, chiar trimit mesaje prietenilor, îşi fac selfie-uri sau 

chiar se joacă pe telefon…  (Polocoşer Naomi şi Pădurariu Andreea, clasa a VII-a A) 
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Dragi colegi, elevi ai şcolii,  nu credeţi că a venit momentul să rupem lanţul 

absurd al ”uitatului” acasă al caietului de teme? Să înţelegem în ce situaţie deloc 

plăcută ne punem singuri, venind cu această ciudată scuză? Sau cu altele? Adevărul 

se află în noi, oricât ne-am strădui să-l ascundem, aşa că, haideţi să ne facem temele, 

să abandonăm scuzele şi minciunelele… Şi, în plus, hai să lucrăm la imaginea 

noastră, nu s-o distrugem…  

    (Iulia Puşcaşu, clasa a VII-a B şi Lazăr Rebeca, clasa a VII-a A) 

 

 

 

Doamna profesoară, mi-am uitat caietul acasă! 
 

 Vă sună cunoscut, nu-i aşa? Ce poate fi mai simplu şi mai la îndemână pentru elevul comod sau 

care nici n-a încercat măcar să-şi facă tema acasă, decât scuza enunţată în titlu? Dacă n-ar fi derutant, ar fi 

amuzant, iar ulterior, îngrijorător… Atât de mulţi uituci într-o clasă sau într-o şcoală? Pentru că nu există 

zi sau oră, în care profesorul să nu audă deja celebra scuză ”mi-am uitat româna/matematica/engleza, etc 

acasă”. Colegii elevului se uită curioşi înspre ”vinovat”. Din nou? Aceeaşi scuză? Profesorul este derutat 

de-a binelea. Chiar pare să nu înţeleagă… Atât de puţină imaginaţie? Ei, hai că uneori scuza e puţin altfel: 

”mi-am luat engleza în loc de română, pentru că aveau coperte identice” sau ”mi-am luat caiet nou”. Dar, ce ziceţi 

de ”mi-am făcut tema, dar n-o am la mine?” sau ”mi-am scris, dar mi-am uitat caietul pe birou, deoarece m-am 

grăbit dimineaţa”. Unii elevi, mai isteţi, caută cu hărnicie caietul în ghiozdan, sperând în sinea lor că, între 

timp, pierzându-şi răbdarea, profesorul va trece la momentul următor. Unii îşi scot tacticos toate cărţile din 

ghiozdan şi, cu hotărâre, caută caietul buclucaş care – bietul – n-are cum să se afle acolo… Alte scuze – of! 

tot necredibile… - ar fi: ”mi-a fost rău”, ”credeam că nu avem astăzi …”, ”colegul  de bancă mi-a luat din greşeală 

caietul”.  

Bineînţeles că nu este posibil ca un elev să îşi uite caietul acasă în fiecare zi, la aceeaşi materie. Dacă 

acest lucru se întâmplă des, atunci este evident că acel copil nu îşi uită cu adevărat caietul acasă, ci îşi 

minte profesorii, neavând altă scuză la îndemână şi, mai ales, dând dovadă de multă lipsă de imaginaţie. 

Se mai întâmplă însă, câteodată, ca profesorii să mai creadă câte un elev, dacă acel elev este unul care îşi 

face mereu conştiincios temele şi chiar s-a întâmplat ca, o dată, să-şi uite caietul acasă. 

  
 

Fapt divers… 
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Ghiozdanul uitat în autobuz 
 

Ieri, 14 ianuarie 2015, la Liceul Teoretic Filadelfia, în timpul orei de engleză, apare 

un elev, B.S., gâfâind, roşu la faţă şi, vizibil neliniştit. Noi, colegii, l-am întrebat ce-a păţit. A 

durat ceva până am înţeles ce s-a petrecut cu B.S. După ce şi-a tras sufletul, acesta ne-a 

povestit că dimineaţa, s-a urcat în autobuzul care-l ducea la şcoală. Scaunul alăturat fiind 

gol, şi-a aşezat acolo ghiozdanul, lăsându-se, apoi, furat de peisajul de afară. La coborâre, 

ghiozdanul a rămas în autobuz, iar S.B. a coborât, îndreptându-se liniştit spre şcoală, mirat 

şi dânsul de cât de uşor i se părea drumul. Numai că deodată şi-a dat seama de adevăr… 

Autobuzul era deja departe, iar colegul nostru a fost cuprins de panică. Cărţile, caietele de 

teme, proiectul la geografie…toate se aflau în ghiozdan… Din fericire, a doua zi, 

ghiozdanul rătăcit a ajuns singur la şcoală…mai precis, adus de cineva binevoitor care a 

citit eticheta din interior. (Iulia Puşcaşu, clasa a VII-a B) 

 



 

 

 

 

 

Fapt divers… 

 

Sărbătoare şi borcane 
 

 

În fiecare an, clasa noastră (şi nu numai) organizează, la 

sfârşitul toamnei, Sărbătoarea roadelor. Toţi elevii sunt încântaţi de 

acest eveniment şi aduc la şcoală tot felul de bunătăţi: zacuscă, 

compoturi, gemuri, nuci, fructe de tot felul. În clasă, vinerea, după 

orele de curs, are loc festinul. Toţi sunt veseli şi se bucură de roadele 

toamnei. După petrecere, bunătăţile rămase sunt adăpostite într-un 

loc ştiut doar de elevi, aşa că, distracţia poate fi repetată şi săptămâna 

următoare. E un moment de fericire, în care toţi suntem 

recunoscători pentru roadele primite. De asemenea, e un moment de 

bucurie şi pentru clasă, deoarece ne apropiem mai mult unii de alţii, 

ne facem surprize unii altora şi învăţăm că ceea ce avem mai scump 

în aceşti minunaţi ani de şcoală sunt colegii şi colegele care ne fac 

viaţa   frumoasă. (Rebeca Polocoşer, clasa a VIII-a B) 

 

Zeci de brăţări din elastice împletite de elevii din Filadelfia 
 

Moda  brăţărilor din elastice a ajuns şi la Liceul Teoretic Filadelfia. Zeci de copii împletesc aceste 

brăţări zilnic, acasă, la şcoală, uneori chiar în timpul orelor, apoi le vând celor care sunt interesaţi, cu un 

preţ rezonabil. De la cele mai simple brăţări – o nuanţă, două – până la cele mai sofisticate, toate îi 

înnebunesc pe elevi. Mai nou, cei puţin mai inventivi, au trecut de la simplele brăţări, la inele şi la alte 

accesorii care mai de care mai interesante. Elevii fac tot felul de ”afaceri”, între ei, cu aceste obiecte. Ne 

întrebăm cu ce va fi înlocuită această modă şi când…(Lazăr Rebeca, clasa a VII-a A) 

 

Mingea buclucaşă 
 

Ieri, 8 ianuarie 2015, la ora de tehnologie… urma să prezentăm nişte proiecte 

interesante muncite câteva săptămâni. Elevii se aflau în faţa clasei, proiectele erau expuse, 

urmând a fi prezentate. Profesorul, concentrat… În timp ce primul elev explica de zor ce a 

realizat, cum a realizat, etc, de nicăieri, a părut o minge, care s-a rostogolit până în faţa clasei, 

oprindu-se fix în faţa profesorului. Evident, în clasă s-a creat rumoare. Nimeni nu ştia de 

unde picase mingea. De fapt, un elev năzdrăvan s-a gândit să mai descreţească frunţile 

colegilor, mult prea stresaţi de prezentare. Incidentul s-a soldat cu confiscare mingii de către 

profesor, dar recuperată ulterior, de elev. (Bujorean Bianca Luisa, clasa a VIII-a B) 

 

Azi, 1 octombrie, a nins… 
 

           Astăzi a nins prima oară. Eram în clasă, la a doua oră, cred, când deodată, cineva a 

strigat: ninge! Copiii au uitat de oră şi chiar de profesor şi şi-au îndreptat ochii spre fereastră. 

Chiar ningea, deşi octombrie e toamna… Toţi aşteptau pauza, dornici să iasă în curte şi să 

atingă primii zăpada. Deja îşi imaginau cum vor face bulgări de zăpadă pe care-i vor arunca 

unii în alţii, că vor face un om de zăpadă şi îngeri şi că, îmbujoraţi, vor alerga să prindă fulgii. 

Din clasă, tabloul părea minunat. Ai fi zis că e decembrie şi nu octombrie.  

Totul însă a durat doar 10 minute. Ce păcat! (Sara Smocot, clasa a V-a A) 
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De ce iubesc România? 

Educaţie patriotică 
 

Cu prilejul ZIlei Naționale a României, 1 Decembrie, elevii școlii noastre 
au făcut o frumoasă declarație de dragoste: ROMÂNIA, TE IUBESC! 

 

”Îmi iubesc ţara şi nu mă gândesc să o părăsesc. Aici se află tot ce 
am: prieteni, casă şi, cel mai important, dragostea părintească. Poate că 
România a fost distrusă în timpul comunismului, a înflorit corupţia, dar ea 
începe să se ridice şi să revină la normalitate. Mai demult, România era 
numită ”grânarul Europei”. Ea are o climă potrivită pentru agricultură, 
pământuri fertile, relief variat şi peisaje magnifice. Câţi români nu doresc 
să se întoarcă de unde au plecat? Câţi nu tânjesc după ceea ce au lăsat în 
urmă? Schimbarea vine cu fiecare dintre noi. Dar, mai ales, cu iubirea de 
patrie!” (Iacob Amalia, clasa a VIII-a A) 

”Iţi iubeşti ţara dacă faci ceva pentru ea. Eu sunt recunoscătoare 
pentru pacea din ţara mea şi pentru oamenii pe care-i am aproape. Toţi 
putem face ceva pentru România! Să începem prin a ne face datoria în locul 
în care ne aflăm.” (Ujeniuc Elisabeta, clasa a VIII-a A) 

”România e patria în care m-am născut. Fiecare loc pe unde am 
umblat sunt locuri dragi pentru mine. România are multe de oferit. Munţii 
noştri sunt o podoabă, iar Dunăra e o perlă care-ţi mângâie privirea.  

În vacanţa trecută am fost în munţii Făgăraş şi pot spune că fiecare 
copac, fir de iarbă e la locul lui, astfel încât rămâi mut de încântare… Da, în 
România mai sunt gropi pe şosele, încă nu trăim cum ne-am dori, dar… 
trăim. Iubesc România, căci e patria mea!” (Havrişciuc Francesca, clasa a 
VIII-a A) 

”Eu iubesc România din mai multe motive… În primul rând, 
România este meleagul unde  m-am născut, şi eu cred că fiecare persoană 
de origine română ar trebui să aibă o iubire necondiţionată faţă de patria 
sa, aşa cum este iubirea faţă de părinţi. Iubesc România datorită 
strămoşilor noştri, dacii şi romanii, dar şi personalităţilor cunoscute de 
toţi, precum Eminescu, Eliade, Cuza, Brâncuşi, etc. De asemenea, iubesc 
România pentru peisajele care ne sunt oferite de relieful variat al ţării care, 
de-a lungul timpului, a constituit o sursă de inspiraţie pentru poeţi şi 
compozitori…Chiar dacă sunt persoane care zic lucruri urâte şi rele despre 
România, eu nu o să aprob o asemenea atitudine. Nu neg lipsa de simţ civic 
şi de preocupare a unora pentru imaginea ţării, dar prefer să rămân pozitiv 
şi să muncesc pentru a demonstra că România merită cunoscută şi iubită.” 
(Vlad Cuciureanu, clasa a VIII-a A) 

”România e o ţară foarte frumoasă… Casele tradiţionale sunt 
liniştitoare şi primitoare, mâncarea noastră tradiţională i-a cucerit de mult 
pe străinii care ne vizitează… Până şi prinţul Charles al Marii Britanii s-a 
îndrăgostit iremediabil de România, cumpărându-şi case şi terenuri în 
Transilvania. Unii români îşi bat joc de ţara lor şi o vorbesc de rău. Dar a-ţi 
vorbi de rău ţara e la fel de grav cu a-ţi vorbi de rău părinţii sau familia… Ei 
nu înţeleg că unei ţări care a stat 50 de ani sub comunism, nu îi este chiar 
atât de uşor să se ridice. Iubesc România!” (Claudiu Capră, clasa a VIII-a A) 

 
 

 
”În ţara mea e frumos. Cel puţin pentru mine… Peisajele te fac să crezi că eşti în rai. Dar…nici nu apucăm să 

vedem aceste imagini splendide şi spunem: Nu e bine în România! Economia scade! Nu se ocupă nimeni de ea! Dar 
nu ne gândim că schimbarea ar putea începe cu noi. România e unică. Aici, te înţelegi cu oamenii, pentru că sunt ca 
tine, vorbesc aceeaşi limbă şi stau în aceeaşi ţară. Iubesc România, pentru că ea, pentru mine, înseamnă ACASĂ. 
(Buliga Beatrice, clasa a VIII-a A) 

34 Fila 22 / Nr. 1/2015 – Revista elevilor de gimnaziu – Liceul Teoretic Filadelfia 



 

 

 

 

 

Ziua de 1 Decembrie a fost marcată în liceul nostru printr-o 

activitate deosebită, organizată de elevii clasei a IX-a A. Domnul 

profesor de istorie, Constantin Vulpe, le-a vorbit elevilor prezenţi 

despre importanţa evenimentului care a avut loc la 1 decembrie 

1918, despre semnificaţiile Unirii şi despre sentimentul patriotic, 

prezent adânc în conştiinţa fiecărui roman. Costumele naționale 

purtate de elevi, imnul ”Deşteaptă-te, române” intonat şi atmosfera 

creată în aula şcolii şi-au găsit ecou în sufletele celor prezenţi. Să nu 

uităm că suntem români!  

(Rusu Naomi, clasa a VII-a A) 

 

Educaţie patriotică 
 

1 Decembrie – 

Ziua Naţională a României 
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În loc de concluzie... 
  

 

 

 Poate nu e rău ca, măcar o data pe an, în luna decembrie, când sărbătorim 
Ziua Naţională, să ne punem, în mod onest, câteva întrebări despre noi, despre 
românii care suntem. Despre cum simţim că ne văd alţii, dar, mai ales, despre 
cum ne vedem noi pe noi. Să ne uităm în oglindă, să ne observăm defectele şi 
calităţile şi să aruncăm prejudecăţile… Aşa că, am lansat un sondaj printre elevii 
şcolii, iscodindu-i cu privire la cine sunt şi cum sunt românii, adică noi, cei 
născuţi chiar aici, în România. Iată ce am aflat… 

Românii nu sunt inferiori altor europeni! Cuvântul inferior a fost 
respins cu vehemență de elevi. Peste 90% dintre cei chestionați nu suportă acest 
termen alăturat lui român, deoarece ”românii sunt cunoscuți în toată lumea, 
afirmându-se prin muncă, invenții, sport, muzică. Toți oamenii sunt egali în fața 
lui Dumnezeu. Poate sunt mai săraci, dar asta nu-i face inferiori.” Cu toate 
acestea, elevii interogați au putut să identifice o serie de puncte slabe ale 
românilor, pe care  le percep însă  ca pe niște oportunități. ”Românii nu sunt 
inferiori, dar, din păcate, au ajuns să creadă că sunt așa, deoarece li s-a spus de 
prea multe ori acest lucru. Dacă ar fi mai optimişti şi mai demni, ar putea scăpa 
definitiv de acest complex.” În loc de inferiori, unii au folosit termenul 
dezavantajaţi. Un elev a scris: ”Ca ţară, România este poate mai slab dezvoltată, 
dar asta e din cauza comunismului care ne-a împiedicat să ne modernizăm, să 
cunoaştem alte ţări”.  

Unii recunosc o oarecare ”inferioritate”, dar nu de neam, ci din punct de 
vedere economic, administrativ, al veniturilor  mici, al faptului că nu sunt cârmuiţi 
de cine trebuie, că nu-şi valorifică potenţialul pe care-l au , că nu-şi preţuiesc 
întotdeauna valorile şi nu ştiu să se laude cu ele, că nu produc după cum ar putea, 
că se uită prea mult la alţii şi nu mai văd ce valori au ei. Doar patru sau cinci elevi 
au răspuns hotărât că românii sunt inferiori celorlalţi. 

La întrebarea ce-i deosebeşte pe români de restul popoarelor din 
Europa, răspunsurile au fost foarte diferite şi, uneori, contradictorii: 
mentalitatea, faptul că se îngrijorează prea mult şi că se lamentează, n-au avut 
niciodată un conducător care să ţină cu poporul, se resemnează prea repede, 
cultura, au mulţi rromi, sunt superficiali, nu sunt patrioţi, sunt uniţi, sunt corupţi, 
trecutul anevoios, sunt ospitalieri, sunt buni în felul lor, sărăcia, tupeul şi 
nesimţirea.  
 Interesant mi s-a părut faptul că deşi majoritatea elevilor nu-i consideră 
pe români inferiori altor naţii din Europa, aproape toţi consideră că românii ar 
trebui să se schimbe, dacă vor să fie acceptaţi ca cetăţeni cu drepturi depline ai 
Uniunii Europene. Ce ar trebui să schimbe românii la ei? Mentalitatea, 
sentimentul faţă de propria ţară, să manifeste respect faţă de mediu, să renunţe la 
mica corupţie, la gândul de a se îmbogăţi peste noapte, să nu-i mai ridice în slăvi pe 
străini, guvernul,etc.  
 Care este cel mai mare defect al românilor? Lipsa de educaţie, setea 
după bani, corupţia, că se înşeală unii pe alţii, nu sunt suficient de disciplinaţi, se 
plâng de orice, de la conducerea ţării, până la faptul că s-a oprit apa caldă sau că 
n-au mai găsit ouă la prăvălie; se ruşinează de ceea ce sunt, îşi pun singuri beţe-n 
roate, au obiceiul de a da mereu vina pe celălalt; lipsa de unitate, plafonarea, se 
vând foarte ieftin, când dau de greu fug, pleacă în străinătate sau, mai rău, se 
apucă de acte ilegale, lipsa de seriozitate, îşi folosesc deşteptăciunea pentru a 
face lucruri rele, vor să câştige bani fără muncă, fac muncă de mântuială. 

 

*Acest material a fost realizat exclusiv pe baza opiniilor elevilor din Liceul Teoretic 
Filadelfia (clasa a VII-a B, a IX-a A, clasele a XII-a B şi C şi clasele a XI-a A şi B), care au răspuns 
cu multă seriozitate şi maturitate unor întrebări. Le mulţumesc. 

 

Aşa-i românu'... 
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Care este calitatea cea mai mare a românilor? Sunt ospitalieri şi prietenoşi, 
credincioşi, harnici, au o bucătărie tradiţională foarte apreciată, sunt deştepti, puternici, 
sunt geniali, afectuoşi, descurcăreţi, inventivi, au femei frumoase, au bun simţ, sunt buni 
imitatori, sensibili, deschişi, au simţul umorului, sunt toleranţi, se adaptează foarte repede, 
sunt răbdători. 

Nu se poate desprinde decât o singură concluzie la răspunsurile atât de diferite ale 
elevilor: românii au multe defecte, au păcatele lor, cum s-ar spune, dar au şi multe calităţi 
care le compensează. Tinerii de astăzi se percep ca trăind într-o ţară nu neapărat mai rea 
decât altele, o ţară în care lucrurile ar putea să se schimbe în direcţia unei bunăstări pe 
care fiecare om o merită. Există în ei un sentiment al demnităţii care-i determină să nu 
accepte ideea de a fi inferiori, chiar dacă au o mie de defecte. O mare parte dintre ei au 
recunoscut că au rude care muncesc în străinătate şi care s-ar întoarce astăzi în ţară dacă 
şi-ar găsi un loc de muncă bine plătit. Alţii (mai puţini) au declarat că au rude stabilite 
peste hotare care nu s-ar mai întoarce niciodată în România.  
 Una dintre întrebările sondajului a fost: Dacă ai câştiga la fel de mulţi bani, ai 
alege să rămâi în ţară sau să te stabileşti într-o altă parte a Europei? Doi sau trei elevi 
au spus răspicat că "desigur, în străinătate", ceilalţi precizând că ar rămâne în ţară. Mai 
mult chiar, un număr destul de mare au precizat, fără a fi întrebaţi, că ar rămâne în ţară, 
chiar dacă ar câştiga mai puţin.  
 Puşi în situaţia să enumere motivele care i-ar putea determina pe români să plece 
din ţară, elevii au punctat: un câştig mai bun, un loc de muncă mai bun indiferent de vârstă, 
trai mai ieftin, siguranţă, drepturi, un mediu mai curat, pentru a cunoaşte altă lume, o 
schimbare, curiozitatea, căsătoria, taxe şi impozite mai mici. Dacă ar fi să ţin cont de ce au 
răspuns, aş spune că jumătate dintre ei nu s-ar grăbi să studieze la o facultate din 
străinătate, deoarece "există facultăţi foarte bune şi în România". Ar merge totuşi pentru 
un schimb de experienţă.  Destul de mulţi au apreciat că s-ar întoarce  în ţară chiar dacă ar 
studia în străinătate. Câţiva şi-ar face (dacă ar putea) studiile  în străinătate, mizând pe un 
învăţământ mai bine organizat, mai practic şi pe siguranţa unui loc de muncă bine plătit. 
 Ce l-ar putea determina pe un străin (german, francez, italian) să se 
stabilească definitiv în România? Peisajul, aerul curat, nepoluat, din apropierea munţilor, 
dorinţa de a scăpa de o viaţă agitată, frumuseţea unică a României, căldura oamenilor, o 
viaţă mai ieftină, satul românesc nealterat de "civilizaţie", investiţii mai profitabile, 
oportunităţi pe care românii nu le văd, dorinţa de a începe o viaţă nouă, mâncarea 
sănătoasă.  
  Ce înţeleg elevii mei prin european? Persoană care trăieşte pe continentul 
european, persoană civilizată, persoană care trăieşte într-o ţară membră a UE, un om 
disciplinat, cult, cetăţean al Europei cu drepturi depline, om modern,  persoană care aparţine 
la ceva...nu ştiu...mai bun, care ne dă speranţa că într-o zi poate totul o să fie mai bine, o 
persoană care are aceleaşi drepturi cu toţi cetăţenii şi, bineînţeles, aceleaşi îndatoriri, om 
care e liber şi-şi poate exprima libertatea, cineva care poate călători unde vrea. La 
întrebarea Te consideri român sau european? am primit răspunsurile: român; 
european; ambele; român european; în primul rând român, apoi european; mai mult 
european decât român; mă consider român, dar aş vrea să trăiesc ca un european; 
întotdeauna român, un român care locuieşte în Europa. 
 Încerc să desprind o concluzie la toate acestea. Există în sufletul acestor copii ceva, 
un sentiment intuitiv care-i determină să aibă o atitudine pozitivă faţă de propria patrie. 
Primul impuls al celor mai mulţi este să rostească o vorbă bună la adresa propriei ţări. 
Chiar dacă ulterior, îi găsesc o mulţime de defecte şi neajunsuri. Este un sentiment 
asemănător cu cel care te face să te abţii în a-ţi vorbi de rău părinţii, chiar dacă ai avea 
motive s-o faci. Unii dintre elevii noştri sunt derutaţi de ceea ce aud în jurul lor şi nu mai 
pot deosebi vocea proprie de vocile altora, adulţi în special, care-i îndeamnă, ca pe cel mai 
firesc lucru din lume, să plece din ţară. Mie mi se pare nobilă tendinţa  aceasta, aproape 
inexplicabilă uneori, de a vorbi frumos despre locul în care te-ai  născut, chiar dacă  în 
jurul tău cei mari spun altceva.  

Prof. Cornelia Badragan 
 
 



 

 

 

 

 

 

 


