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Proiectul nr. 2018-1-RO01-KA102-
047390, cu titlul „Formare profesională 
europeană în domeniului web designului-
pașaport pentru o inserție facilă pe piața 
muncii”, face parte din  Programul 
ErasmusPlus - Acţiunea Mobilități,  derulat 
prin Agenţia Natională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale din cadrul 
Ministerului Educaţiei Nationale. 

 
Proiectele Erasmus+ promovează 

acțiuni de mobilitate pentru tineri și 
voluntari, oferind  o mulțime de oportunități 
de dezvoltare personală pentru o integrare 
mai bună pe piața muncii și  pentru a 
îmbunătăți calitatea activităților în domeniul  
tineretului, de participare  activă  în 
societate, de creare a unor  activități și 
programe care să răspundă mai bine 

nevoilor tinerilor si  de recunoaștere a 
competențelor dobândite în perioada de 
mobilitate. 

Erasmus+ permite dezvoltarea 
tinerilor prin participarea la activități 
relevante care au loc în altă țară decât cea de 
origine. 

Selecția 

Acest proiect a pus în fața fiecărui  
elev o oportunitate unică în viață și, desigur,  
cu toții ne doream mult să fim selectați 
pentru a putea merge în Cipru, dar, din 
păcate, au fost doar 15 locuri disponibile. 
Procesul de selecţie a fost riguros și 
anevoios: au contat mediile la purtare, 
mediile generale, CV-ul și rezultatele 
obţinute la o testare web, la limba engleza și 
la un interviu, dar efortul a meritat din plin.  

Pregătire 

După selecție am făcut câteva ore 
suplimentare la limba engleză, la web design,  
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la istorie și geografie, pentru a cunoaște 
unele detalii despre țara și orașul în care 
vom merge și pentru a ne ușura astfel 
proiectul mult așteptat. 

Drumul 

După o lungă așteptare, a sosit și 
timpul să pornim spre această experiență 
care ne-a  schimbat perspectiva despre viață. 
Pentru că avionul nostru trebuia să decoleze 
la ora 4:00 din Debrețin (Ungaria), am 
pornit din Chișineu-Criș către aeroport în 
jurul orei 1:00, cu un autobuz. În autobuz, 
cu toții ne spuneam unul altuia ce dorim să 
vedem și ce așteptări avem de la  această 
experiență, fiind plini de elan și vivacitate, 
care au mascat emoţiile unui prim zbor cu 
avionul  intr-o ţară străină.  

Zborul a fost plăcut, fără incidente, 
iar la aterizare fiecare și-a luat bagajul, ne-
am grupat și am căutat șoferul care ne va 
duce de la aeroport, din orașul Larnaca  în 
orașul Paphos- unde am fost cazați și unde 

am făcut cursurile. 
După ce am ajuns, fiecare dintre noi 

și-a ales camera și colegii de cameră, apoi a 
venit o reprentantă a instituției gazdă să ne 
spună cum se vor desfășura următoarele 
două săptămâni pentru noi. 

Am mers împreuna cu ea la masă,  
ne-a prezentat câteva locuri din oraș, în 
drumul nostru spre instituția la care urma să 
petrecem 6 ore de pregătire în fiecare zi. 
Frumuseţea orașului ne-a fermecat, astfel 
încât distanţa parcursă zilnic între cele două 
locaţii s-a dovedit a fi un bonus neașteptat. 

În fiecare dimineață, la ora 7:00, 
așteptam împreună autobuzul,  să mergem 
la cursuri, unde am avut un cadru didactic  
bine pregătit  și foarte amabil, care ne-a 
învăţat  să folosim Photoshop, HTML, CSS, 
JavaScript, dar si Adobe Ilustrator.  

Cursuri 

În timpul săptămânii mergeam la 
cursuri, sâmbăta plecam în excursii 
organizate de gazdele noastre, iar duminica 
eram liberi să facem ce ne dorim. Am 
profitat din plin și am vizitat, împreună cu 

Câteva poze făcute în drum spre cursuri 
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alte grupuri de elevi români,  diferite locuri, 
care de care mai frumoase și mai 
interesante. 

Relaxare 

După cursuri, ne-am  petrecut timpul  
la piscină,  plimbându-ne prin oraș sau pe 
malul mării. Orașul Paphos ne-a încântat cu 
o mulțime de locuri frumoase, fiind un oraș 
cu ieșire la Marea Mediterană, iar plajele sale 
au devenit pentru noi adevărate oaze de 

distracţie. 

Concluzii 

Ne-am întors în România cu amintiri 
frumoase și cu dorința de a mai reveni în 
Cipru, pentru că aici ne-am îmbogăţit din 
punct de vedere cultural și profesional, 
relaţiile dintre noi s-au cimentat, iar 
experienţa dobândită ne va ajuta în 
devenirea și formarea noastră ca oameni 
adevăraţi . 

Câteva poze de grup făcute în mini-excursii 

Costea Delia, cls. XI R Coordonator proiect: prof. Amelia Palcu 



 

 
5 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       Ziua mondială a educaţiei este sărbătorită 
în fiecare an pe data de 5 octombrie,  
începand cu anul 1994. 
      Ziua educaţiei a fost marcată şi în şcoala 
noastră. Pe data de 4 octombrie 2019, elevii 
clasei a XI-a Uman A, au vorbit despre câteva 
personalităţi importante din învăţământ. 
      Eleva Şuvei Denisa a vorbit despre 
Gheorghe Asachi, care a fost un poet, 
prozator şi dramaturg român, de origine 
armeană, care s-a născut la Herţa, în nordul 
Moldovei (azi în Ucraina). A fost îndrumator 
cultural în domenii diverse: teatru, şcoală, 
presă şi activitate tipografică. 
     Eleva Pop Cristina a vorbit despre Titu 
Maiorescu. A fost un academician, avocat, 
critic literar, eseist, estet, filosof, pedagog, 
politician și scriitor român mason, prim-
ministru al României între 1912 și 1914, 
ministru de interne membru fondator al 
Academiei Române și personalitate 
remarcabilă a României sfârșitului secolului al 
XIX-lea și inceputul secolului al XX-lea. 
Maiorescu este autorul celebrei teorii 
sociologice a formelor fără fond, baza 
junimismului politic și ”piatra de fundament” 
pe care s-au construit operele lui Mihai 
Eminescu, Ion Creangă,  Ion Luca Caragiale 
și Ioan  Slavici. 
     Eleva Ungurean Larisa a vorbit despre 
Gheorghe Lazăr. A fost un pedagog, teolog, 
traducător și inginer român, considerat 
fondatorul învățământului în limba română 
din Țara Românească ( în 1818 a înființat în 
București prima școală cu predare în limba 
română, Școala de la Sfântul Sava).  

În 1994, UNESCO a inaugurat prima 
ZI MONDIALĂ A EDUCATORILOR, 
pentru a comemora semnarea, in 1966, a 
recomandării făcute de UNESCO și 
Organizația Internațională a Muncii 

privind condițiile de muncă ale personalului 
didactic. Această zi se sărbătorește în data de 
5 octombrie în peste 200 de țări. În mai 
multe țări.  

Zilele Profesorilor sunt destinate a fi 
zile speciale de apreciere a cadrelor didactice. 
Unele dintre ele sunt sărbătorite la sfârșitul 
săptămânii, în timp ce altele sunt celebrate în 
timpul zilelor lucrătoare. Profesorii sunt 
indispensabili unui învățământ echitabil și de 
calitate. Organizația Națiunilor Unite insistă 
ca dascălii să fie recrutați și remunerați în 
mod adecvat, pentru a fi motivați și să 
beneficieze de o formare profesională 
satisfăcătoare, completată de resurse și 
materiale educaționale suficiente. Tocmai de 
aceea, este necesară valorizarea muncii 
profesorilor. 
        Anual, la Paris, este decernat premiul 
care recompensează practicile și 
performanțele în educație. Juriul alege trei 
laureați ale căror proiecte își propun să 
îmbunătățească performanțele și eficiența 
profesorilor. În România, de ziua educației, 
în unele județe și în Capitală, cursurile au fost 
anulate. 
 

Botaș Lorena, clasa a XI-a Uman A Îndrumător: prof. Dascăl Jenica 

  Ungurean Larisa, Pop Cristina și Șuvei Denisa 
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Spaţiul cosmic este considerat ca 
întinderea nemărginită situată dincolo de 
atmosfera Pământului, având o consistenţă şi 
reguli de alcătuire şi funcţionare total diferite de 
legile fizicii de pe Pământ. 

 Pentru ca omul să poată călători în spaţiu, 
este necesar să cunoască mult mai multe lucruri 
despre acesta. Aşa încât, la ora actuală, ştiinţele 
care se ocupă de analizarea şi monitorizarea 
spaţiului cosmic sunt cele mai complexe din 
istoria umanităţii.  

Cu cât înţelegem mai mult despre cum 
funcţionează spaţiul extra-terestru, cu atât avem 
şansa să înţelegem mai multe despre planeta 
noastră şi despre viaţa pe Terra. 

 

  Interviu cu domnul profesor Sime Sorin 
 

1. Care a fost scopul săptămânii spațiului 
cosmic in școală? 

Scopul a fost de a insufla dragostea spre 
spaţiul cosmic, spre lecţiile de cosmologie şi 
astronomie din programa şcolară, pentru elevi, 
totodată de a face ca disciplina geografie să fie  
una dintre favorite. 

 De asemenea, lucrând cu elevi ai claselor a 
V-a şi a IX-a, am ţinut cont şi de familiarizarea 
prezenţei elevilor claselor începătoare ale ciclului 
gimnazial şi liceal pentru activităţi 
extracurriculare.  

2. Cum se serbează anual săptămâna 
spațiului cosmic in școala noastră? 

Activitatea noastră s-a intitulat “Aventura 
Universului” şi face parte din marea activitate 
mondială a “spaţiului care ne uneşte”.  

Elevii s-au pregătit intens timp de o 
săptămână pentru a expune simultan creaţiile lor 
alături de copiii altor 90 de ţări şi peste 3600 de 
şcoli din lume. 

Ajunsă la cea de-a IV-a ediţie, în liceul 
nostru, am celebrat din nou alături de elevii 
şcolii, universul îndepărtat, dar şi cel care ne 
înconjoară, respectiv, 50 de ani de la prima 
aselenizare pe Lună.  

Activitatea cu expoziţia finală s-a 
desfăşurat începând din data de 4 octombrie 
2019, printr-o amplă expoziţie a lucrărilor care 
denotă creativitatea elevilor noştri.  

Ca şi în anii precedenţi, evenimentul este 
înscris în seria activităţilor internaţionale World 
Space Week . 

Desene expuse  

Domnii profesori de geografie 
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Din proiectele expuse 

3. Care a fost implicarea elevilor in aceasta 
activitate? 

Implicarea a fost bună. Elevii claselor a V-a 
au expus desene, iar cei din clasa a IX-a planşe, 
portofolii, machete şi diorame pe holul clădirii 
principale a liceului nostru. 

 Remarc multitudinea de lucrări expuse, 
mai ales ale elevilor din ciclul liceal, care au fost 
împărţiţi de către domnul profesor Cociuban 
Petru şi subsemnatul, pe teme diverse, pe clase.  

4. Câți elevi au participat și ce au realizat ei? 
Au fost aproximativ douăzeci de elevi din 

clasele a V-a şi patruzeci din clasele a IX-a.  
 Faţă de anii precedenţi s-a observat o 

prezenţă mai slabă în rândul copiilor din ciclul 
gimnazial care au realizat un număr mai redus de 
desene create în creion colorat, acuarele şi 
tempera. 

 La clasele a IX-a implicarea a fost mult 
mai bună. 

 Cei de la profilul real au creat lucrări 
referitoare la cucerirea spaţiului cosmic şi 
imaginaţia unor peisaje extraterestre, iar elevii 
clasei cu profilul uman, au realizat planşe şi 
diorame  despre sistemul nostru solar. 

  Interviu cu elevi 
1.  Ce reprezintă proiectul tău? 
Simina Colompar: În proiectul meu este 

vorba despre datele și informatiile referitoare la 
Planeta Saturn 

Ivaniczki Alisa: Proiectul meu, reprezintă 
“Peisaje cosmice/ Extratereștrii” 

Palcu Iunona: Proiectul meu, reprezintă, 
Sistemul Solar 

Berdac Riana: Proiectul meu reprezintă 
informații legate de Sistemul Solar, care este un 
ansamblu component al Galaxiei Calea Lactee. 

Kelemen Gabriela: Proiectul meu 
reprezintă Sistemul Solar, reprezentat sub forma 
unei planșe. 

2. Cât timp ți-a luat realizarea acestui 
proiect? 

S.C:  Realizarea acestui proiect mi-a luat o 
zi întreagă. 

I.A: Realizarea acestui proiect a durat 
aproximativ 4 ore. 

P.I: Realizarea acestui proiect a durat o zi. 
B.R: Realizarea acestui proiect mi-a luat 

aproximativ o zi, deoarece trebuia să găsesc 
imaginile referitoare la temă, o amporă și cu 
siguranță trebuiau așezate disciplinat, încât să 
arate decent. 

K.G: Acest proiect l-am realizat în 2 zile, 
în prima zi am trasat conturul planetelor, iar în a 
doua zi am pictat planșa. 

Simina Colompar 
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Pop Cristina, Șuvei Denisa –clasa a XI a UA Îndrumător: prof. Sime Sorin 

  3. Cum ți s-a părut această activitate? 
S.C:  Această activitate chiar a fost pe 

gustul meu, deoarece a fost extrem de interesantă 
punându-mi creativitatea la încercare si cu această 
ocazie, împreună cu colegii mei am aflat 
informații despre aceasta planetă frumoasă. 

I.A:  Mi se pare o schimbare, fiindcă în 
generală se organizau destul de rar astfel de 
activități și sunt foarte bucuroasă fiindcă pot să-
mi pun creativitatea la încercare. 

P.I: Această activitate mi s-a părut, 
interesantă și benefică. 

B.R: Această activitate mi s-a părut foarte 
distractivă si interesantă, deoarece făcând acest 
proiect am aflat o mulțime de lucruri noi. 

K.G: Acestă activitate mi-a plăcut foarte 
mult, deoarece am învătat multe lucruri noi despre 
Sistemul Solar. 

Palcu Iunona 

Berdac Rianna  

Kelemen Gabriela 

Desene expuse 

Ivaniczki Alisa 
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1.Cât de pregătiţi au fost elevii anul trecut? 
Duma Gabriela: Toţi elevii care s-au 

prezentat anul trecut pentru a-şi susţine 
examenul de atestat în limba engleză s-au 
pregătit foarte bine. S-a putut observa, atât 
implicarea profesorului coordonator al lucrărilor, 
cât şi munca de cercetare, documentare şi 
prezentare, a elevilor şi a temelor alese. 

 
2. Care parte a fost cea mai uşoară pentru 

elevi? Crearea sau susţinerea atestatului? 
Duma Gabriela: Consider că un elev bine 

documentat şi cu un nivel ridicat de cunoştinţe 
în limba engleză, nu întâmpină greutăţi în a crea 
sau a susţine atestatul. Faptul că elevii noştri se 
pregătesc timp de 4 ani, limba engleză studiind-o 
la nivel intensiv, demonstrează la finalul ciclului 
de învăţământ că susţin cu uşurinţă şi lejeritate 
lingvistica prezentrea propriilor creaţii. 

 
3.Aţi putea să ne daţi exemple de nişte 

teme interesante? 
Duma Gabriela: Temele abordate de către 

elevii noştri sunt vaste şi au legătură strictă cu  
„Cultura şi Civilizaţia Britanică şi Americană” 

 

profesor Duma Gabriela 

Ca şi profesor evaluator am fost încântată 
să văd că elevii noştri abordează diferite teme 
variind de la domeniul muzical, literar, istoric, 
ajungând să atingă teme de interes actual, ca de 
exemplu noutăţi în domeniul IT şi High-tech. 

 

4.Ce temă aţi avut dumneavoastră la 
atestat? De ce aţi ales aceasta temă? 

Duma Gabriela: Am terminat liceul în 1998 
şi atunci nu exista examenul de atestat la limba 
engleză. Însă, pot să vă spun că mi-am susţinut 
lucrarea de licenţă în limba engleză, unde am 
abordat următoarea temă: „Demasculinizarea 
bărbaţilor după Al Doilea Război Mondial” şi am 
făcut o paralelă literară între autorii mei preferaţi: 
Ernest Hemingway şi Camil Petrescu. 

 

5.Ce sfaturi le puteţi da viitorilor elevi care 
vor susţine atestatul? 

Duma Gabriela: Doresc să îi încurajez pe 
elevi să abordeze teme interesante, care să aibă 
legatură cu pasiunile lor, să nu uite că limba 
engleză este o uşă care le deschide drumul spre 
un viitor strălucit şi să fie serioşi şi implicaţi în 
crearea unui atestat de nota 10. 
  

O pagină dintr-un atestat 
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Interviu cu elevi ai claselor a XII-a 

1.Ce temă ți-ai ales pentru atestat? 
Achim Ana-Maria (A.A): Pentru atestat mi-

am ales ca temă “Mişcarea Suffragette în Anglia”. 
Moţ Răzvan (M.R): Tema aleasă este “Regi 

pentru eternitate- Victoria I, George al VI-lea si 
Elisabeta a II-a”. 

Szilagyi Britta (S.B): Tema pe care am ales-
o pentru atestat este “The evolution of Disney’s 
animation”. 

Bulă Giulia (B.G): Mi-am ales tema: 
“Munţii lumii”. 

Vultur Lorena (V.L): Mi-am ales tema 
“Insule” şi cuprinde 300 dintre cele mai mari şi 
cunoscute insule. 

Ardeuan Raluca (A.R): Tema atestatului 
meu este “Statele lumii”. 

2.Vei apela mai mult la cărţi sau la internet 
în crearea atestatului? 

A.A: Pentru crearea atestatului mă voi 
folosi mai mult de cartea “Storm and Silence” de 
Robert Their, dar şi de surse online. 

M.R: Voi incerca să apelez cât mai mult la 
cărţi pentru a da o notă de originalitate lucrării 
mele, dar în aceeaşi măsură voi cerceta şi 
internetul. 

S.B: O să apelez la internet fiind o temă 
despre care nu se găsesc prea multe cărţi. 

B.G: Voi apela mai mult la internet penrtu 
că e mai accesibil. 

V.L: Pentru  a crea atestatul mă folosesc 
mai mult de internet, fiind mai uşor de găsit orice 
informaţie de care am nevoie. 

A.R: Am apelat mai mult la internet, la 
sursele online, decât la cărţi. 

3.Consideri că îţi va folosi această 
experienţă în viitor? De ce? 

A.A:  Da, această experienţă va avea un 
impact în viitorul meu, deoarece subiectul ales 
este rareori atins de tineret, dar care în era 
pseudo-feminismului trebuie amintit pentru a nu 
se crea confuzii despre ce  înseamnă egalitatea cu 
adevarat 

 

M.R: Sunt de părere că această experienţă 
îmi va fi foarte folositoare pentru că îmi va 
deschide drumul spre noi locuri de muncă part-
time. 

S.B: Experienţa de a crea un atestat cu 
siguranţă va fi folositoare în unele linii de muncă 
sau pentru alte proiecte de viitor. 

B.G: Nu, pentru că nu voi urma o facultate  
specializată în acest domeniu al geografiei. 

V.L: Sunt sigură că mă va ajuta, întotdeauna 
este bine să ştii structura şi prezenţa unui proiect, 
mai ales că trăim în generaţia calculatoarelor. 

A.R: Da, sunt convinsă că această 
experienţă îmi va fi folositoare în viitor deoarece 
prin întocmirea acestui atestat am aflat multe 
informaţii utile ce ţin de geografie, acum 
referindu-mă strict la conţinut, dar şi pentru că 
am învăţat să creez un proiect organizat şi 
sistematizat care să îndeplinească cerinţele impuse 
în ceea ce privește partea de programare. 

 

Henț Geanina și Ungurean Larisa- clasa a XI-a UA Îndrumător: prof. Duma Gabriela 

Elevii intervievați 
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Muzica pentru un elev poate însemna mai 
mult decât un font sonor şi poate fi acolo pentru 
tine mai mult ca orice persoană, îți aduce o stare 
de bucurie și ne calmează.  

Atunci când asculți muzica, nu te poți 
gândi la nimic decât la ce asculți; majoritatea 
elevilor folosesc muzica ca un mijloc de 
descărcare a emoțiilor, ca un mod de a se calma 
sau pentru a-și găsi gândurile. 

Elevii școlii noastre mereu au mers, pauză 
de pauză la radio-ul școlii propunând tot feluri 
de piese și artiști. De asemenea, mereu au fost 
conflicte între genurile de muzică dorite de  către 
diferiți elevi, alții crezând că genul lor de muzică 
este superior, ceea ce nu este adevărat în orice 
context.  

Asta ne-a făcut curioși cât de mult își 
cunosc elevii muzica și cât de des o ascultă, așa 
că am făcut un sondaj de opinie la două clase, 
fiecare având 30 de elevi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am întrebat tot aceiași elevi ce artiști 

preferați au în acest moment, majoritatea 
alegându-i pe : 

• Billie Eilish (Pop) 
• Nane (Hip-Hop) 
• Blue Face (Hip-Hop) 
• Ian (Hip-Hop) 
• Azteca (Hip-Hop) 

8 33 21 
0

10

20

30

40

50

60

Sub o oră Două sau trei ore Peste trei ore

Din 60 de elevi, au ales.. 

După cum puteți observa în imaginea de 
mai sus se află bilețelele cu răspunsurile celor 60 
de elevii din cele două clase. 

Dar ce gen de muzică preferă în momentul 
de față? 

 
 
 

 

Ne dăm seama din diagrama de mai sus că 
cele mai apreciate și îndrăgite genuri muzicale 
sunt Pop-ul (fiind pe primul loc), urmat de Trap 
și Rap, iar cele mai neîndrăgite fiind Metal, 
Manelele și muzica Clasică. 

De aici reiese faptul că elevii nu ascultă 
muzică lăutărească (manele) sau foarte agitate 
cum ar fi Metalul și nici foarte calmă cum ar fi 
cea clasică. Elevii sunt atrași de genul de muzică 
ce îi reprezintă așa că nu putem să judecăm pe 
nimeni – nici după aspect și nici prin genul de 
muzică pe care îl ascultă. 

 
 
 

 

Bilețelele cu ajutorul cărora am realizat sondajul 
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  Probabil că o parte din elevii acestei școli nu știu 

că există o stație radio prin  care se poate asculta 
muzica în timpul pauzelor , desigur că la baza 
acestei stați radio a stat mereu un elev care era 
numit DJ și prin intermediul lui se putea asculta 
muzica în pauze. Bineînțeles că muzica difuzată 
de către DJ era pe gustulul elevilor din școala de 
aceea se vota pentru a alege stilurile de muzică ce 
se difuzau în pauze. 
Din păcate această stație radio nu mai 
funcționează și de aceea nu se mai poate difuza 
muzica în școală. Iar acest lucru ne-a făcut 
curioși așa că ne-am decis să luăm un interviu 
fostului DJ pe nume Sârbu Mihai din clasa a XII 
a profilului mate-info.  
 
INTERVIU: 
1.Cât timp ai fost Dj? 
 Sârbu Mihai: Am fost Dj un an jumate. 
2.Ce gen de muzică cereau elevii? 
Sârbu Mihai: Genurile cerute de elevii erau: pop, 
manele și rock. 
3.Ce genuri de muzică difuzai la radio? 
Sârbu Mihai: Difuzăm trap , pop și rock. 
4. Din ce motiv nu mai funcționează stația? 
Sârbu Mihai: Deorece este foarte veche și uzată. 

DJ-ul Sârbu Mihai 

Îndrumător: prof. Cristina Cioltean 

 Ce ne spune diagrama este că majoritatea 
elevilor preferă muzica Pop, Rap, și Rock. De 
multe ori au avut loc certuri între elevi, care 
spuneau că un gen este difuzat prea mult sau prea 
puțin. Fiecare stil de muzică are atracția ei, dar 
asta nu o face superioară altui stil de muzică. Din 
cauza aceasta când decidem ce fel de muzică 
trebuie să se difuzeze, genurile trebuie să fie 
diverse, pentru a satisface gusturile tuturor 
elevilor, lăsând fiecare elev să-și aprecieze muzica. 
Probabil că elevul este supus unor noi genuri de 
muzică care s-ar putea să placă. 
 
 

 După cum puteți observa din diagrama de 
mai sus peste jumătate dintre elevi vor ca stația 
radio din scoală să fie reparată. Așa că ne-am 
gândit să îi întrebăm ce gen de muzică ar prefera. 
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 Astfel ne-am gândit să întrebăm 60 de 
elevi din școală dacă ar dori ca stația radio să fie 
reparată. Acest lucru s-a putut realiza cu ajutorul 
unui sondaj ce l-am  împărțit celor 60 de elevi. 
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Elevii care au ales Da Elevii care au ales Nu

Probabil că o parte dintre elevii acestei 
școli nu știu că există o stație radio prin  care se 
poate asculta muzica în timpul pauzelor , desigur 
că la baza acestei stații radio a stat mereu un elev 
care era numit DJ și prin intermediul lui se putea 
asculta muzica în pauze. Bineînțeles că muzica 
difuzată de către DJ era pe gustul elevilor din 
școală, de aceea se vota pentru a alege stilurile de 
muzică ce se difuzau în pauze. 

Din păcate, această stație radio nu mai 
funcționează și de aceea nu se mai poate difuza 
muzica în școală. Iar acest lucru ne-a făcut curioși 
așa că am decis să luăm un interviu fostului DJ pe 
nume Sârbu Mihai, din clasa a XII a a profilului 
mate-info.  
 
INTERVIU: 
1.Cât timp ai fost Dj? 
 Sârbu Mihai: Am fost Dj un an jumate. 
2.Ce gen de muzică cereau elevii? 
Sârbu Mihai: Genurile cerute de elevii erau: pop, 
manele și rock. 
3.Ce genuri de muzică difuzai la radio? 
Sârbu Mihai: Difuzam trap , pop și rock. 
4. Din ce motiv nu mai funcționează stația? 
Sârbu Mihai: Deorece este foarte veche și uzată. 

DJ-ul Sârbu Mihai 

Petriţa Fabian, Boboş Bogdan clasa a XI a UA 
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Lavinia Mîndruțău (M.L): Când și unde v-
aţi început cariera didactică? 

Dascăl Jenica (D.J): În anul 1988 la Liceul 
Industrial Chișineu-Criş, adică Liceul Teoretic 
”Mihai Veliciu”, de azi. 

(M.L): Cum a fost în primii ani de 
învățământ? Ce era diferit față de acum? 

(D.J): Înainte, elevii erau mult mai 
disciplinați (citeau și studiau în plus), implicați și 
colaboram bine. 

(M.L): V-ați dorit să deveniți profesoară 
dintotdeauna? 

(D.J): Nu, mi-am dorit să fiu magistrat, 
însă în clasa a XII-a, m-am schimbat brusc și am 
mers la Facultatea de Istorie și Filosofie din 
București. 

(M.L): Ce vă deranjează pe dumneavoastră 
ca profesor, la elevii din ziua de azi? 

(D.J): O mare parte din elevi nu tratează cu 
seriozitate şcoala şi sunt superficiali în general, 
totuși în fiecare clasă există și elevi implicați și 
dornici de a învăța cât mai mult. 

(M.L): Care sunt avantajele și dezavantajele 
acestei meserii? 

 

Împreună cu doamna profesoră în timpul 
interviului. 

(D.J): Există dezavantaje, dar și avantaje. 
Lucrul în școală este de multe ori stresant și ai 
nevoie de multă răbdare. Însă, dacă profesorul 
iubește ceea ce face, își iubește elevii și materia 
predată, în fiecare zi va descoperi lucruri noi și 
interesante. 

(M.L): Ce activități ale elevilor vă aduc 
aminte de anii dumneavoastră de liceu?                                                        

(D.J): În general, activitățile extrașcolare, 
serbările de Crăciun și sfârșit de an școlar, balul 
bobocilor, acestea mă fac să retrăiesc anii de 
liceu, din acest punct de vedere elevii fiind mai 
deschiși, făcând cu plăcere aceste activități! 

(M.L): Credeți că elevii pot să iubească o 
materie datorită modului de predare al 
profesorului? 

(D.J): Da, se poate acest lucru. Am avut 
câțiva elevi care mi-au călcat pe urme și sunt 
profesori de istorie. Dar, în primul rând cred că 
trebuie să îți placă disciplina, să fi dedicat 
studiului, să iubești copii, acestea fiind câteva 
condiții care trebuiesc îndeplinite. Mereu am 
avut ca modele profesorii, în special cei trei 
diriginți pe care îi avusesem, la rândul lor fiind 
profesori de istorie și de la fiecare am luat ceva 
bun, care să mă ajute. 

(M.L): Vă mulțumesc pentru timpul și 
sinceritatea acordată! 

Mîndruțău Lavinia – elevă clasa a XI a UA Îndrumător: prof. Dascăl Jenica 

Doamna profesoară și eu. 
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Intervievator (Todoran Giulia): Când a ți-ai 
descoperit pasiunea pentru a compune poezii? 

Gabriela Dolha:Deși nu atunci am scris 
prima poezie, prin 2017. 

Raluca Şerban:Pasiunea mea pentru a 
compune poezii a început în urmă cu vreo 4 ani, când 
mă simțeam mai singuratică. 

(G.T):Ai participat la vreun concurs de 
poezie, iar dacă da, care a fost premiul obţinut? 

(G.D):Am participat la câteva la câteva 
concursuri în cadrul școlii.Am luat în clasa a 8-a 
premiul II, la o poezie de Balul Toamnei. În clasa a 9-
a, am participat la un concurs de Crăciun pentru 
religie, am luat o mențiune și la un concurs național, 
tot în clasa a 9-a, unde am luat premiile II și III.Și, 
acum, în clasa a X-a la un concurs de geografie, de 
ziua Mării Negre, unde nu a fost cu premii, ci cu 
punctaj, și am luat 10/10. 

(R.Ş):Nu am avut ocazia să particip la 
concursuri. 

(G.T): Câte poezii ai scris până în acest 
moment? 

(G.D):Nu știu cu exactitate, dar cu siguranță 
mai mult de 30. 
(R.Ş):Am compus 10 poezii complete, în rest, doar 
m-am jucat cu, cuvintele pe foaie. 
 
 
 
 
            
 

(G.T):Aţi putea să îmi scrieţi câteva versuri pentru 
revista şcolii? 

 
(Gabriela Dolha): 
           Revista școlii… 
           Eu aștept acest mic prag 
           Cu un foarte mare drag! 
           Ca să văd ce va conține 
           Și sper c-o să fie bine! 
           Dar știu sigur c-o să fie,   
           Pentru că-n ea Giulia scrie. 
 
(Raluca Şerban): 
         Revista e citită, chiar dacă nu pare 
         Ce-i drept, cam fără stupoare 
         Însă cine o scrie se interesează, 
         Din zori de zi până-n amiază 
         Să fie interesantă și captivantă 
         Și să n-ai nici o părere negativă.  
 

Todoran Giulia– elevă clasa a XI a UA Îndrumător: prof. Şarpei Diana 

Câteva dintre diplomele adunate de eleva 
Gabriela Dolha din clasa a X-a Uman la 

concursuri. 

Elevele Dolha Gabriela și Șerban Raluca din 
clasa a X-a Uman care au o pasiune pentru a 

compune poezii. 
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În școala noastră sunt mulți elevi ce 
au talentul de a cânta la un instrument. 

Am decis să iau un interviu unor elevi 
pentru a afla câteva lucruri despre 
pasiunea lor. 

 (Malița Gabriel): La ce instrument 
cânți? 

(Cuc Laurențiu): Am început să cânt 
la saxofon și pe urmă am fost atras și de 
sopran. 

(M.G): De cât timp ai această 
pasiune? 

(C.L): Păi, am început să cânt în 
urmă cu  aproximativ un an. 

(M.G): De ce ai ales acest 
instrument? 

(C.L): Am fost atras de sunetul plăcut  
și deoarece pot să mă extind pe mai multe 
genuri muzicale. 

(M.G): Dacă ai alege alt instrument, 
ce ai alege? 

(C.L): Mi-aș dori să mai cânt și la 
acordeon sau la orgă. 

(M.G): Ai în gând să încerci un 
instrument nou cât de curând? 

(C.L): Mai întâi doresc să mă 
perfecționez la saxofon și sopran iar apoi o 
să mă mai gândesc. 

(M.G): Și in cât timp ai ajuns să cânți 
cursiv? 

(C.L): În aproximativ un an. 

Andres  Tulcan 

Andres Tulcan: Eu cânt la pian. 
(G.M): De cât timp cânți la acest 

instrument? 
(A.T): Cânt la pian de aproximativ 

trei ani. 
(G.M): Cum ai ajuns să alegi acest 

instrument? 
(A.T): Am fost atras de mic de pian, 

de sunetul acestuia și am avut norocul să 
fiu susținut de părinții mei iar pe urmă m-
au înscris la lecții de pian. 

(G.M): Dacă ai alege alt instrument 
care ar fi acela? De ce? 

(A.T): Ca o a doua variantă: aș alege 
vioara pentru că, la fel ca și la pian, sunt 
atras de sunetul acesteia. 

(G.M): De cât timp ai avut nevoie ca 
să ajungi să afirmi că ”ești bun”? 

(A.T): Deoarece pianul este un 
instrument complex care necesită studiu și 
dedicare, în primul an am pus bazele iar pe 
urmă am început să-mi pun în aplicare 
cunoștințele și să le dezvolt. 
 

Malița Gabriel – elev clasa a XI a UA Îndrumător: prof. Sime Sorin. 

  Cuc  Laurențiu 

Cuc  Laurențiu 
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La  Liceul Teoretic “Mihai Veliciu” , în 
fiecare an, elevii claselor a XI-a organizează un 
bal dedicat bobocilor care şi-au dorit să participe 
îndrumaţi de noi. 

Horga Loredana 
Demeter Mădălina: De ce organizator la 

bal? 
Horga Loredana: Am trăit o experienţă 

unică participând la Balul Bobocilor şi mi-am 
dorit să retrăiesc acele clipe minunate, ca  
organizator al balului, pentru a crea noi amintiri 
de neuitat.  

D.M.: Cum vă încadraţi în timp? 
H.L.: Cu toate că timpul este scurt, cu mult 

efort şi implicare, sunt sigură ca va fi un bal 
reuşit. 

D.M.: Cum colaborezi cu restul 
organizatorilor? 

H.L.: Consider că, pentru o bună reuşită, 
comunicarea este un factor important. Fiind un 
colectiv, avem diferite păreri în privinţa anumitor 
lucruri, dar mereu găsim o cale să cădem de 
comun acord.  

D.M.: Ce dificultăţi întâmpinaţi cu bobocii? 
H.L.: Timpul fiind tot mai scurt, repetiţiile 

devin mai obositoare, crescând presiunea  pe 
umerii  bobocilor  şi ai organizatorilor. Deşi nu 
sunt 100% încântată de sincronizarea la dans, 
consider că bobocii au evoluat foarte bine. 

Horga  Loredana 

Mladin Demian 

Mladin Demian 
Demeter Mădălina: De ce organizator la 

bal? 
Mladin Demian: Particip la organizare 

deoarece este o şansă unică, este un lucru 
distractiv şi plin de activităţi interesante. 

D.M.: Cum vă încadraţi în timp? 
M.D.: Încadrarea în timp nu este punctul 

nostru forte, dar cu toţii ne străduim ca totul să 
iasă bine la timp. 

D.M.: Cum colaborezi cu ceilalți 
organizatori? 

M.D.: Colaborarea cu restul echipei nu este 
deloc grea, deoarece colegii sunt mereu dispuşi sa 
ajute, iar acest lucru se simte în munca noastră. 

D.M.: Ce dificultăţi întâmpinaţi cu bobocii? 
M.D.: Deocamdată nu întâmpinăm nicio 

problemă cu dragii noştri boboci, aceştia se 
descurcă foarte bine la dans şi comunicare, în rest 
vom vedea cum se vor descurca şi la probe  
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Măgulean Ionuţ 

Costea  Delia 

Costea Delia 
 
Hotăran Carla: De ce organizator la bal? 
Costea Delia: Am ales să fac parte din acest 

eveniment pentru că mi se pare o activitate 
frumoasă cu o experiență aparte, de viitor. 

H.C.: Cum vă încadraţi în timp? 
C.D.: Este destul de greu, având în vedere 

faptul că timpul este scurt, iar pregătirile sunt 
numeroase.  

H.C.: Cum colaborezi cu restul 
organizatorilor? 

C.D.: La început colaborarea între noi 
organizatorii, a fost destul de dificilă din cauza 
părerilor diferite ale tuturor, dar în timp am ajuns 
la un punct comun. Acum încercăm să ne 
mobilizăm să terminăm la timp organizarea 
balului.  

H.C..: Ce dificultăţi întâmpinaţi cu bobocii? 
C.D.: Nu consider că întâmpinăm 

dificultăți cu bobocii, poate doar lipsa unora  
dintre ei de la repetiții. Sper că în final acest bal 
va fi unul memorabil alături de bobocii noștri 
dragi. 

 
 
 
 
 
 
 

Măgulean Ionuț 
 
Hotăran Carla: De ce organizator la bal? 
Măgulean Ionuț: Pentru că este ceva nou 

pentru mine și vreau să ajut cât mai mult posibil. 
H.C.: Cum vă încadraţi în timp? 
M.I.: Foarte rău, deoarece la început au 

apărut neînțelegeri între noi în legătură cu tema 
aleasă, având mai multe variante, dar pe parcurs 
am început să colaborăm cu toții. 

H.C.: Cum colaborezi cu restul 
organizatorilor? 

M.I.: Colaborez foarte bine, cu mici 
excepții, pe cei care nu îi interesează să își dea 
silința.  

H.C.: Ce dificultăţi întâmpinaţi cu bobocii? 
M.I.: Nu avem dificultăți, sunt foarte 

serioși, dansează  excelent până acum, cu 
excepția unui singur boboc care a renunțat cu o 
lună înainte de bal. 
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  Demeter  Mădălina: De cât timp sunteți 
consilier educativ?  

Sime Sorin: De aproximativ o lună și 
jumătate, dar am mai fost și cu doi ani în urmă  
timp de un an. 

Hotăran Carla: La câte baluri ați luat parte 
în acest liceu? 

S.S.: De când sunt profesor la Liceul 
Teoretic "Mihai Veliciu" Chișineu Criş, adică de 
patru ani și două luni, am luat parte la toate 
balurile, monitorizând activitățile elevilor care au 
pregătit balul, din anul 2015. Astfel, am participat 
activ alături de echipele organizatoare la patru 
baluri, cea în derulare fiind a cincea. 

 

 
 
 D.M.: Ce activități ați desfășurat în liceul 

nostru alături de elevi? 
S.S: De când sunt la acest liceu, mai bine 

de 110 activități. Motivația mea nu a fost special 
funcția de consilier educativ sau de profesor de 
Geografie, ci dorința elevilor de a ieși puțin din 
sfera activităților școlare de zi cu zi, de a 
întâmpina situații noi de anvengură extrașcolară. 
Ce motivație mai bună este atunci, când elevul 
zâmbește și își reamintește cu drag de cele 
realizate împreună? 

H.C.: Sunteți cunoscut că dumneavoastră 
tot timpul fotografiați sau filmați evenimente 
derulate în școala noastră? Câte astfel de activități 
și filme aveți în arhiva școlii? 

S.S.: Cele mai multe activități  le-am 
conceput împreună cu elevii, la altele am 
participat alături de colegii mei profesori sau 
învățători de la școală, sau de la alte școli. Cu 
drag îmi reamintesc de unele activități 
extracurriculare realizate cu grupuri de elevi, cu 
clase, sau doar cu clasa la care sunt diriginte. 
Toate aceste activităţi au fost fotografiate și 
filmate de mine sau de elevii pe care i-am 
îndrumat, ulterior făcând parte din arhiva școlii și 
a mea personală. 

 
 
 

Pe contul meu de Youtube sunt în jur de 
450 filme doar în/și despre școala noastră. 

D.M.: Există activități preferențiale, la care 
vă gândiți tot timpul cu drag? 

S.S: Chiar nu am o ordine preferențială 
pentru activitățile derulate, dar cu mare drag aș 
enumera perioadele de pregătire pentru toate 
Balurile Bobocilor, primul și deocamdată unicul 
Flashmob realizat de elevii talentați la dans și 
muzică a liceului în Piața Avram Iancu. Sunt 
foarte mândru de suita de interviuri și profesori 
ai liceului nostru care apar sub egida "Porți 
deschise spre viitor" , iar acest proiect  îl voi 
continua și în viitor; suită de filme cu interviuri 
legate de talentații și pasionații elevilor școlii, care 
au avut până acuma două ediții, totalizând 58 
episoade. Tot cu nostalgie îmi reamintesc de 
activitățile care au cuprins mai multe ediții an de 
an: Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic, Ziua 
Mării Negre, Ziua Mondială a Apei,  Să ne 
cunoaștem meleagurile pe care trăim, Tradiții 
Gastronomice locale, serbările școlare, marcarea 
unor zile comemorative istorice, activități din 
săptămâna Școala Altfel,  etc. 

H.C.:Au fost cadre didactice cu care ați 
conlucrat foarte bine la activitățile extrașcolare? 

S.S.: Tot timpul a fost un feedback pozitiv 
cu elevii, dar și cu profesorii liceului nostru. Am 
conlucrat foarte bine cu doamna Dascăl Jenica, 
domnișoara Misarăş Loredana, doamna Pleșa 
Simina, doamna Badea Cristina și cu doamna 
bibliotecară Miron Bianca. 

 

Demeter Mădălina şi Hotăran Carla - clasa a XI-UA Îndrumător: prof. SimeSorin 
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2.Ce te-a determinat să participi la 
balul bobocilor? 

Truţ Cristina: Balul bobocilor este ceva 
special, un eventiment unic in viata, iar  pentru 
mine reprezinta o provocare,  fiindcă sunt o 
persoană timidă şi retrasă, chiar dacă nu pare. 
Dorinţa de a socializa şi de a avea prieteni m-a 
determinat să fac parte din bal. 

Oncu Teodora: Experienţa frumoasă şi 
interesantă, distractivă unde ne putem crea multe 
amintiri, m-a determinat să particip. 

Mihoc  Raul: Mi-am dorit să particip la 
balul bobocilor, deoarece este o experienţă pe 
care nu vreau să o ratez. 

Palcu Iunona: Vreau o experienţă nouă, 
prieteni şi activităţi noi în care să mă  implic. 
Consider că ,sunt foarte bună la dans şi de aceea 
am ales să particip. 

Berdac Rianna: Ceea ce m-a determinat 
sa particip la balul bobocilor a fost  gândul de a-
mi crea amintiri frumoase din perioada liceului, 
m-am gândit că va fi distractiv şi cu siguranţă nu 
trebuie să-l ratez. 

Dobra Gabriel: Pot spune că firea mea de 
a cunoaşte multe lucruri şi de a mă implica in 
foarte multe activităţi m-a determinat să particip. 

1. Cine te-a încurajat să participi la 
balul bobocilor? 
          Cristina: Încurajările au venit, mai ales din 
partea familiei, iar mai apoi din partea prietenilor. 

Teodora: M-au încurajat foarte mulţi 
prieteni, la fel si părinţii și rudele mele care mă 
susţin mereu. 

Raul: Părinţii şi prietenii au fost cei care 
m-au încurajat să particip. 

Iunona: În cea mai mare parte părinţii, 
sora mea şi prietenii mei. 

Rianna: Am fost încurajată de familie şi de 
prietenii mai apropiaţi. 

Dobra: De încurajat nu m-a încurajat 

nimeni. Particip la balul bobocilor din propria 

 

 
Oncu Teodora 

Berdac Rianna 

Dobra Gabriel 
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Mang Larisa şi Faur Denisa, clasa a XI- a UA Îndrumător: prof. Şarpei Diana 

3. Care crezi că este atuul tău principal 
care te-ar putea ajuta să devii miss/mister 
boboc? 

 
Truţ Cristina: Primul lucru la care mă 

gândesc, atunci când vorbesc de un atuu, este 
dansul, fiindcă practic dansul modern de 3 ani şi 
mă descurc bine. 

Oncu Teodora: Atuul principal, care m-ar 
avantaja în câştigarea acestui concurs este dansul. 

Mihoc  Raul: Consider că am mai multe 
atuuri, care m-au putea ajuta să câştig, printre 
care frumuseţea, inteligenţa şi faptul că sunt un 
dansator destul de bun.  

Palcu Iunona: Eu cred că mesajul şi 
pozitivitatea, pe care le transmit publicului, prin 
dans. 

Berdac Rianna: Atuul meu principal, care 
m- ar putea ajuta să devin miss boboc este faptul 
că  sunt prezentabilă, sociabilă, şi mă descurc 
destul de bine cu dansul, deoarece am participat 
la dansuri moderne. 

Dobra Gabriel: Atuul meu pricipal care 
m-ar putea face mister boboc,este firea mea 
îndrăzneaţă.  
 

4. Cine crezi că ar putea câştiga 
miss/mister boboc şi de ce ? 

Cristina: Consider că toţi suntem egali, 
fără diferenţe. Fiecare are sanse egale, depinde 
doar de tine, ca persoană, să munceşti, să te 
implici cu drag,adică să iţi doreşti din toată 
inima. Aşa că .... cel  mai bun să câştige! 

Teodora: În opinia mea, persoana care ar 
avea sanşe mai mari să câştige miss boboc este  
Berdac Rianna, deoarece este o fată frumoasă, 
inteligentă, si care se descurcă foarte bine la 
dans.   

Raul: Nu am un răspuns pentru această 
întrebare, deoarece toţi concurenţii au ceva 
special, acel ceva care îl recomandă în statutul de 
miss sau mister boboc. 

Iunona: Eu cred, că fiecare dintre noi ar 
avea şanse să câştige, deoarece cu toţii avem ceva 
special, cu care ne-am putea remarca în faţa 
juriului. 

Rianna: Consider  că toţi bobocii au sanşe 
egale de  a câştiga miss şi mister boboc, deoarece 
fiecare persoană are un atuu diferit. 

Dobra: Nu prea contează cine va fi 
miss/mister boboc. Ceea ce contează sunt 
momentele şi emoţiile pe care le-am trăit. 

 
 

Truţ Cristina 

Palcu Iunona 

Mihoc Raul 
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             Liceul Teoretic “Mihai Veliciu” ne-a 
suprins mereu plăcut atunci când vine vorba de 
balul anual dedicat bobocilor. V-aţi întrebat 
vreodată cum au decurs lucrurile de-a lungul 
ultimilor 10 ani? Ei bine, acum aveţi şansa de a 
afla acest lucru chiar de la Miss şi Mister Boboc 
din anii trecuţi: 

În anul 2009 tema balului a fost “Egiptul 
Antic”, Miss şi Mister Boboc fiind Popa Laura şi 
Paca Cosmin, în anul 2010: “Army” , Miss şi 
Mister Boboc: Uncruţ Claudia şi Drăgan Vlad, în 
anul 2011: “Vampiri”, Miss şi Mister Boboc: 
Creţiu Claudia şi Tănasă Patrick, în anul 2012: 
“Academia Bobocilor”, Miss şi Mister Boboc: 
Hîrb Georgiana şi Ţurboc Casian, în anul 2013: 
“Piraţii din Caraibe”, Miss şi Mister Boboc: 
Toser Andrea şi Branga Culiţă, în anul 2014: 
“Maşina timpului”, Miss şi Mister Boboc: Jivan 
Anca şi Mager Andrei, în anul 2015: “Sunt 
boboc, scoate-mă de aici”, Miss şi Mister Boboc: 
Murvai Beatrix şi Brad Ghiţă, în anul 2016: 
“Vestul Sălbatic”, Miss şi Mister Boboc: Şerban 
Simina şi Moţ Răzvan, în anul 2017: “Cabaret”, 
Miss şi Mister Boboc: Guiu Gianina şi Mladin 
Demian, în anul 2018: “Anii 80”, Miss şi Mister 
Boboc: Mager Andreia şi Valea Ramon. 
             Interviu cu Miss şi Mister Boboc din 
ultimii 10 ani 
             1.Care crezi că a fost punctul forte al 
Balului Bobocilor? 
             Laura Popa (L.P): Punctul forte cred că 
a fost tema aleasă (Egiptul antic) și probele alese 
potrivit pentru temă. 

Claudia Uncruţ  (C.U): Cred că punctul 
forte a fost chiar tema balului „Army” pentru că 
datorită acesteia organizatorii au putut să 
pregătească probe foarte interesante din punct de 
vedere tehnic, de asemenea şi proba „Musical”, 
unde fiecare pereche a pregătit un dans tematic. 
Eu cu partenerul meu Drăgan Vlad am dansat 
dansul „frumoasei şi bestiei. 
             Claudia Creţiu (C.C): Cred că totul a fost 
punct forte deoarece eram foarte entuziasmată şi 
emotivă că participasem la Bal şi având în vedere 
ce de spectatori aveam, dar totuşi punctul forte a 
fost anunţarea locurilor câştigătoare. Toată lumea 
aştepta cu sufletul la gură cine este Ms&Mrs 
boboc. 

   
                         
             

 

            Casian Ţurboc (C.Ţ): După părerea mea, 
punctul forte al Balului Bobocilor a fost spiritul 
de muncă în echipă pe care l-am depus atât noi 
bobocii, organizatorii noştri cât şi profesorii care 
s-au implicat pentru ca balul să fie unul reuşit şi 
pe cât posibil pe placul tuturor. 

 
  

Mister Boboc 2012 - Țurboc Casian 

Andrea Toser (A.T): Punctul forte a fost 
constituit de o probă, care era cronometrată şi 
misiunea consta în parcurgerea unui traseu dificil. 
            Andrei Mager (A.M): Punctul forte l-au 
reprezentat probele bobocilor care au fost dintre 
cele mai creative. 

Beatrix Murvai (B.M): Organizarea, 
chibzuirea şi creativitatea celor din clasa a11a au 
fost principalii factori care au permis ca totul să 
decurgă perfect. 

Simina Şerban (S.Ş): După părerea mea, 
punctul forte al balului a fost momentul 
premierii, pentru că atunci s-a simţit apogeul 
tuturor sentimentelor, noi, bobocii, simţind 
entuziasm, frică şi multe emoţii în aflarea 
câştigătorului. Nu m-aş fi gândit nici măcar o 
clipă că eu voi fi cea care câştigă. 
            Demian Mladin (D.M): Consider că 
punctul meu forte în balul bobocilor a fost  
mobilizarea la probe, deoarece probele la care am 
fost supus nu au fost atât de grele pe cât mă 
aşteptam.  
            Andreia Mager (A.M): Punctul forte al 
Balului Bobocilor a fost cooperarea dintre 
boboci şi organizatori, fapt care a dus la reuşita 
balului datorită energiei organizatorilor şi a 
bobocilor care a ţinut publicul în priză de la 
început până la sfârşit. 
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2. Ce artist a cântat la Balul Bobocilor? 
            (L.P): Elena Gheorghe. 
            (C.U): Artistul pe care organizatorii ni l-
au adus în dar a fost Grasu XXL care a făcut o 
atmosferă frumoasă. 

(C.C): Spre surprinderea mea a cântat 
Puya, un artist super cunoscut care a făcut o 
atmosferă de neuitat. 

(C.Ţ): Guess Who a fost artistul care a 
cântat la Balul Bobocilor. 
            (A.T): Matteo a fost invitatul special al 
balului. 
            (A.M): La noi a cântat Connect-R. 
            (B.M): Invitata specială a fost Ruby. 
            (S.Ş): Artistul care ne-a încântat cu 
prezenţa sa a fost Delia. 
            (D.M): Trupa care a cântat la balul 2017 
din care am făcut parte a fost The Motans şi care 
a avut un concert de succes. 
            (A.M): Artistul care a cântat la Balul 
Bobocilor a fost Smiley. 
 
 

 
             
 
         

 

            (C.C): Cea mai dificilă probă a fost cea în 
care a trebuit să cântăm. Urma o melodie 
cunoscută pe acea vreme, se oprea şi trebuia să 
continuăm noi refrenul. Să cânţi în faţa a 600 de 
oameni, talent la voce nu aveam. Eram o fire mai 
empatică aşa cum sunt şi acum, la fel şi de 
curajoasă, am trăit toate momentele cu adevărat, 
emoţii, zâmbete, distracţie şi tot ce ţinea de probe 
fără să îmi ascund personalitatea, poate asta m-a 
şi dus către Locul 1. A fost o amintire frumoasă a 
copilăriei mele. 
 
             

 
 

Miss Boboc 2011 – Crețiu Claudia 

            (C.Ţ): Pentru mine cea mai dificilă probă 
a fost cea în care a trebuit să mănânc o savarină 
cu mâinile la spate. 
            (A.T): Fără doar şi poate cea mai dificilă 
probă a fost „găseşte cheia”. A trebuit să 
deschidem un lacăt în câteva secunde, dar mai 
întâi să găsim cheia potrivită pentru acesta. Toate 
astea și alte zeci de chei şi sub presiunea timpului. 
            (A.M’): Cea mai dificilă probă a fost, 
pentru mine, să barbieresc un balon cu briciul. 
            (B.M): Probele au fost bine gândite, 
surprinzătoare şi interesante în acelaşi timp, 
pentru mine cea mai dificilă probă a fost aceea în 
care fetele trebuiau să caute 2 chei în vase 
umplute cu diferite substanţe precum muştar cu 
viermi de jeleu. 
            (S.Ş): Cea mai dificilă a fost proba de 
dartz, deoarece a trebuit să ai o anumită 
precizie şi să atingi mijlocul tablei de joc, lucru 
dificil mai ales din cauza emoţiilor. 
            (D.M): Consider că cea mai grea probă a 
fost traseul printre sticlele aranjate într-o poziţie 
dificilă de a trece printre ele legat la ochi fiind 
nevoit să mă las condus de partenera mea. 
            (A.M): Cea mai dificilă probă a fost cea 
de cultură generală. 

 
 

Afiş 2018 

             3. Care consideri că a fost cea mai 
dificilă probă? 
            (L.P): Cea în care a trebuit să înfăşurăm 
partenerii în hârtie pentru a arăta ca o mumie. 
            (C.U): Cea mai dificilă probă mi s-a părut 
cea în care cu un pistol de jucărie, de la distanţă 
de 3 metri a trebuit să stingem o lumânare. 
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Kelemen Daria, Horga Loredana - clasa XI UA Îndrumător: prof. Dascăl Jenica 

Miss Boboc 2009 Miss Boboc 2010 
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Pornind de la alternativa „Android vs iOS” 
am realizat un articol pe această temă prin 
intermediul unui interviu luat unui elev din liceul 
nostru, el fiind un utilizator de Android - se 
numește Onaca Laurențiu și este elev ȋn clasa a 
XI-a UA. 

(C.L.) 1. Mulți utilizatori de Android se 
plâng de faptul că nu primesc update de software 
la timp. Ți s-a întâmplat vreodată asta?   

(O.L.) Ȋn cazul meu am fost întotdeauna de 
partea celor de la Android, sunt create ȋn așa fel 
încât totul să fie la zi; mie personal nu mi s-a 
întâmplat niciodată. 

(C.L.)2. O altă problemă a unor dispozitive 
Android este lag-ul sau blocarea unor aplicații. Ți 
s-a întâmplat vreodată așa ceva ? 

(O.L.) De când folosesc Android niciodată 
nu mi s-a întâmplat așa ceva. 

(C.L.)3. Ești mulțumit de calitatea 
foto/video a dispozitivului tău? 

(O.L.) Bineȋnțeles că generațiile progresează 
ȋn tot ceea ce înseamnă smartphone, unele  
telefoane au camere de fotografiat  peste așteptări 
ceea ce înseamnă că este un punct forte. 

 
 

 
 
Cuc Laurențiu (C.L.) Ungurean Larisa(U.L.) 
(C.L.) 1. Mulți utilizatori de iOS se plâng de 

durata scăzută a bateriei dispozitivelor, mai ales a 
celor din generațiile trecute, ești mulțumită de 
durata acesteia? 

 
 
 
 
 
 

U.L.) Da, sunt mulțumită de durata 
bateriei telefonului meu, deoarece eu am parte de 
ea foarte mult timp, deși folosesc telefonul 
foarte des. 

(C.L.) 2. Ce părere ai despre încărcarea 
lentă a dispozitivelor iOS față de cele Android? 
Ți-ai dori o încărcare mai rapidă a dispozitivului 
tău? 

(U.L.) Părerea mea este că dispozitivul 
meu nu are o încărcare lentă. 

(C.L.) 3. Cea mai mare parte dintre 
utilizatorii iOS sunt mulțumiți de calitatea 
camerei. Ai același feedback pozitiv? 

(U.L.) Da, sunt foarte mulțumită de 
calitatea camerei și a fotografiilor făcute cu 
telefonul de tip iOS. 
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Cuc Laurentiu – elev clasaa XI a UA Îndrumător: prof. Sime Sorin 

Onaca Laurentiu – Utilizator Android 

Ungurean Larisa – Utilizator iOS 

Utilizatori, în două clase de elevi 
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Milaş Marian 
 
Măgulean Ionuț(M.I): Rămâi sau nu în țară? 
Milaș Marian(M.M): Da, rămân în țară. 
(M.I):Doua motive pentru care vrei să rămâi/să 
pleci din țară. 
(M.M): Nu vreau să plec din țară pentru că familia 
mea este aici și pentru că îmi iubesc țara. 
(M.I): Ai rude plecate în străinătate? 
(M.M): Da, am rude plecate în străinătate. 
(M.I): În ce țară ai dori să trăiești? 
(M.M): Țara în care mi-aș dori să trăiesc 
nu este alta decât România. 
(M.I): Te rog să dai două sfaturi colegilor tăi care  
la rândul lor vor termina clasa a XII-a. 
(M.M): Pentru colegii claselor terminale de liceu: 
îi sfătuiesc să facă ceea ce le place şi să nu 
renunțe. 
 

Ana Ardelean 
 
Zdrendea Sergiu(Z.S): Rămâi sau nu în ţară? 
Ardelean Ana(A.A): Da, rămân în ţară. 
(Z.S): Două motive pentru care vrei să pleci/să 
rămâi în ţară. 
(A.A): Primul motiv pentru care vreau să rămân 
în România este sentimentul de „acasă”, iar al 
doilea este că eu cred cu tărie că se poate schimba 
în bine mersul lucrurilor. 
(Z.S): Ai rude plecate în străinătate? 
(A.A): Da, am. 
(Z.S): În ce ţară ai dori să trăieşti? 
(A.A): România, deoarece este ţara mea de suflet. 
(Z.S): Prezintă două sfaturi colegilor tăi care la 
rândul lor vor termina clasa a XII-a. 
(A.A): Să nu  facă un stres din simulări şi 
examenul de bacalaureat. Învaţă pentru ele, dar 
focalizează-te pe viitorul tău şi ca acestea să fie în 
concordanţă cu pasiunile tale. 

O reală problemă şi actuală în România o 
reprezintă tinerii, care tind tot mai mult să 
părăsească graniţele, orientându-şi viitorul spre 
alte ţări străine. Din cauza  acestui lucru, noi, 
Zdrendea Sergiu-Marius şi Măgulean  Ionuţ-
Ruben, vă prezentăm diferite interviuri şi sondaje 
de opinie legate de tema „Rămân sau plec din 
ţară” a elevilor din cele patru clase de a XII-a de 
la Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” din Chişineu -
Criş. 

Ardelean Ana Clasa a XII-a UA 

Milaş Marian Clasa a XII-a UB 



 

 
26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În diagrama de mai jos, putem observa ce 
răspuns au dat elevii din liceul nostru la 
întrebarea:  “Rămâi sau pleci din ţară?” 

 

65 

35 

Rămâi în ţară? 

Da

Nu

 
       În urma acestui sondaj de opinie, vă 
putem spune că cei mai mulţi elevi care au 
dat răspuns pozitiv sunt elevii din clasele de 
filologie, pe când cei din clasele cu profil real 
sunt cei mai dornici să părăsească ţara. 

              Următoarea întrebare la care elevii 
din liceul nostru ne-au răspuns a fost: „Dacă 
doreşti să pleci, în ce ţară ţi-ai dori să 
emigrezi?” 
      Aici am avut răspunsuri din cele mai 
variate, dar se pare că elevii s-au concentrat 
pe cinci ţări. 

Îndrumător: prof. Sime Sorin Măgulean Ionuţ,  Zdrendea Sergiu cls. XI UA 

Chestionarul prin care s-a realizat sondajul 
de opinie la clasele a XII-a 

30 
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În ce ţară vrei să 
emigrezi? 

Anglia

Franţa

Spania

S.U.A

Canada
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V-ați întrebat vreodată care sunt cele mai 
vizionalizate seriale din 2019?  

Serialul cu numărul zece este Trollhunters, 
cel cu numărul nouă este The Rain, cel cu 
numarul opt este Grace and Frankie, cel cu 
numărul șapte este Sherlock Holmes, cel cu 
numărul șase este Lucifer, cel cu numărul cinci 
este Losi in Space, numărul patru este Jessica 
Jones, numărul trei este La Casa De Papel, 
numărul doi este Black Mirror, iar numărul unu 
este  Breaking Bad. 

Descrierea serialului de pe locul unu este: 
Breaking Bad este prezent în Top 10 seriale 
Netflix în 2019 pentru că, deși este un serial mai 
vechi, este pur și simplu excelent! Ba chiar, 
revoluționar ar spune unii. Cele 5 sezoane te vor 
ține cu sufletul la gură, iar suspansul, întorsăturile 
de situații, replicile senzaționale și prestația 
perfectă a actorilor te vor cuceri instant. 
Transformarea unui profesor simplu de chimie 
într-un mare traficant de droguri pare un subiect 
oarecum spectaculos. Nu e însă nici pe departe 
atât de spectaculos pe cât e intriga acestui serial. 
Scenariul este pur și simplu perfect, iar Bryan 
Cranston, Anna Gunn sau Aaron Paul joacă 
excelent 

 

Serialul Breaking Bad 

 

 
 

 
 

 
 

 
     2019 este un an interesant pentru marile 

serii de filme - "Avengers: Endgame" si "Star 
Wars: Episode IX" sunt doar două dintre 
continuarile anticipate ale francizelor marca 
Disney. Nu doar producţiile de tip blockbuster 
trebuie urmărite. Într-un articol amplu, Empire a 
reunit toate filmele pe care trebuie neapărat sa le 
vedem până in decembrie. 
20 de filme pe care nu trebuie să le ratăm  in 
2019: Destroyer, The Mule, Vice, Can you ever 
forgive me?, Green Book, Boy Erased, If Beale 
Street Could Talk, A Private War, Cold Pursuit, 
Greyhound, Dumbo, Pet Sematary, The Sisters 
Brothers, Mid90s, Eighth Grade, John Wick: 
cahpter 3-Parabellum, Once Upon A Time in 
Hollywood, It: Chapter Two, Joker, 
Zombieland2. 
 

 JOKER 

 IT: Chapter two 

Truț Loredan– elev clasa a XI a UA Îndrumător: prof Sime Sorin. 
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Interviu cu domnul profesor Faur 
Marian 

 
D.B. Care este procedeul prin care trec 

pregătirile pentru începerea cupei Crisius din 
școala noastră? 

F.M. Procesul de pregătire a Cupei 
Crisius se face organizat, începând cu invitațiile 
fiecărei școli în parte și Club al Copiilor care este 
ales să participe, în funcție de disciplinele 
sportive care sunt programate și acceptate de 
către organizatorii acestei minunate Competiții 
Sportive Școlare. Se finalizează cu atragerea de 
sponsori, crearea condițiilor de cazare a 
invitaților, organizarea condițiilor de desfășurare 
a probelor de concurs și desfășurarea în bune 
condiții a probelor și ramurilor sportive. 

D.B. Care sunt cerințele aplicate elevilor 
pentru a participa la o competiție sportivă din 
școală? 

F.M. Elevii care participă la unele probe 
sportive trebuie să ȋndeplinească următoarele 
cerințe: să nu depășească vârsta maximă, să 
prezinte actele și documentele de identificare și 
să cunoască regulamentul impus. 
 
 
 
  

 

D.B. Credeți că această competiție va 
îndemna mai mulți elevi să se apuce de sport? 

 F.M. Pregătirea copiilor fiind continuă, 
făcându-se la școală, cât și la educație fizică și 
sport, organizarea acestor compeții sportive este 
un plus în ceea ce privește spiritul competitiv al 
copiilor. 

D.B. Credeți că, dacă în școala noastră ar 
fi existat mai multe competiții sportive, elevii din 
școală ar fi fost mai implicați în ceea ce privește 
participarea lor la competițiile pe fază județeană 
sau națională? 

F.M. Școala noastră participă și ar trebui 
să participe la mai multe competiții școlare la 
care este invitată. Cred că dacă am fi avut o sală 
de sport în incinta școlii, rezultatele elevilor la 
fotbal/handbal și alte sporturi ar deveni mai 
bune și mult mai demne de lăudat. 

D.B. Care a fost cea mai frumoasă 
experiență a dumneavoastră pe care ați avut-o în 
timpul unei competiții ca antrenor? 

F.M. Toate locurile obținute la Fazele 
Județene și Naționale mi-au adus bucurie și 
satisfacție profesională, dar ca și antrenor ar fi 
finala de handbal feminin, ciclul gimnazial 2013 
contra celor de la Curtici; este cel mai frumos 
meci trăit pe viu, de pe banca tehnică a școlii 
noastre. Felicit echipa de fete din acel an, care a 
făcut cinste școlii noastre prin prestația și 
pregătirea de care a dat dovadă în acele jocuri 

 
 

  
 
 

Blidar Denis – elev clasa a XI a UA Îndrumător: prof. Faur Marian 

Câteva din cupele câștigate la competițiile 
sportive 

Marian Faur 
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UNTARU LORIN– elev clasa a XI a UA 
 
 
  

Interviu cu dl. Dema Florin 
Primar al comunei Şimand 

UNTARU LORIN(U.L):1.Cum era 
învăţământul pe vremea când aţi fost elev? 

DEMA FLORIN(D.F):Din punct de 
vedere al programei şcolare,era cu mult mai 
simplu,azi programa şcolară este cu mult mai 
diversificată. 

U.L:2.Câte unităţi de învăţământ există în 
prezent în comună? 

D.F:În comună,avem 5 unităţi de 
învăţământ:3 şcoli şi 2 grădiniţe. 

U.L:3.În ce perioadă a mandatelor 
dumneavoastră aţi efectuat lucrări de reabilitare 
la aceste unităţi? 

D.F:În fiecare mandat,am investit în 
infrastructura şcolară sume considerabile,iar în 
acest moment pot spune că în proporţie de 80% 
toate unităţile au fost renovate. 

U.L:4.Câţi elevi învaţă în şcolile din 
comună? 

D.F:Aproximativ 540 de elevi învaţă în 
şcolile din comună. 

U.L:5.În ultimii ani, elevii absolvenţi ai 
şcolii gimnaziale,unde au dorit să-şi continue 
studiile? 

D.F:În mare parte,elevii care au absolvit 
clasa a opta s-au înscris la ,,Liceul Teoretic Mihai 
Veliciu” din Chişineu Criş. 

U.L:6.Când credeţi că se vor începe 
lucrările cu privire la construcţia unei săli de 
sport? 

D.F:Chiar în acest moment pot să spun cu 
certitudine că, la licitaţia care a avut loc,s-au 
înscris 4 societăţi,iar în primăvară cu siguranţă 
vor începe lucrările. 

U.L:7.Când vom avea o grădiniţă cu 
program prelungit în comună? 

D.F:În anul 2009 a fost începută lucrarea 
de construcţie a grădiniţei cu program 
prelungit,aceasta s-a sistat deoarece legal nu 
existau avizele necesare,iar finanţarea făcută de 
către I.S.J Arad,s-a pierdut,iar construcţia altei 
grădiniţe se mai poate realiza doar prin accesare 
de fonduri europene, asa ca aşteptăm o nouă 
sesiune în care vom depune documentaţia 
necesară pentru construcţia acelei grădiniţe. 

 
 
 

U.L:8.Școlile din comună se confruntă cu 
un grad ridicat de abandon școlar? 

D.F:Este îmbucurător faptul că în comuna 
noastră abandonul școlar este destul de scăzut, 
chiar și copiii de etnie romă frecventează 
cursurile școlare. 

U.L:9.Înaintea începerii anului şcolar 
2019-2020,ce îmbunătăţiri şi amenajări aţi făcut 
cu privire la spaţiile de joacă de la cele două 
grădiniţe din comună? 

D.F:De fiecare dată m-am ocupat de 
această problemă,dar anul acesta am acordat o 
atenţie mai deosebită cu privire la amenajarea 
spaţiilor de joacă şi menţionez faptul că au fost 
achiziţionate următoarele:caruseluri,topogane şi 
trambuline, pentru ca  mi-am dorit ca cei mici să-
şi desfăşoare activităţile într-un climat cât mai 
plăcut şi sigur. 

U.L:10.Ce puteţi să-mi spuneţi despre 
promovarea sportului în şcolile din comună? 

D.F:Ţin să subliniez faptul că sunt 
mândru de Asociaţia A.S. Sporting care a fost 
înfiinţată pe lângă Şcoala Generală Şimand, în 
fruntea căreia avem un om deosebit şi anume 
manager - Mărcuş Daniel. Această asociaţie are 
ca scop în primul rând promovarea sportului 
şcolar şi menţinerea şi îmbunătăţirea stării de 
sănătate. Elevii care au avut rezultate foarte bune 
la O.N.S.S. şi Campionatele Naţionale vor fi duşi 
într-o excursie la Poiana Braşov. 

 
 

  
 

Împreună cu Primarul comunei Şimand 

Îndrumător: prof. DASCĂL JENICA UNTARU LORIN-elev clasa a XI- UA 
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Interviu cu Berdac Rianna 

 
Stana Andreea (S.A.): Poți să îmi vorbești 
despre pasiunea ta pentru dans? 
Berdac Rianna (B.R.): În momentul în care 
începeam să dansez, pur și simplu uitam de tot, 
de stres, de școală, de absolut tot. Dansul a fost 
pentru mine, o modalitate de relaxare, în care  mă 
descărcam și în plus, făceam puțin sport, ceea ce 
este foarte bine. Acest lucru mă făcea fericită la 
momentul respectiv. 
S.A.: De la ce vârstă ai început să dansezi? 
B.R.: Am început să dansez din momentul în 
care, mama mea s-a hotărât să mă dea la cursurile 
de dans. Aveam în jur de patru ani. Ea considera 
că va fi un lucru bun să fac puțină mișcare. 
S.A.: Ai luat lecții de dans sau ai învățat singură? 
B.R.: Am luat lecții de dans, deoarece credeam că 
va fi foarte distractiv și interesant, dar îmi și 
ocupam timpul cu ceva constructiv, ceea ce a fost 
minunat. În plus, luam lecții de dans pentru a-mi 
perfecționa mișcările, iar acest lucru l-am 
observat treptat. Cu cât luam mai mlute lecții de 
dans, cu atât învățam mai bine mișcările ,iar 
atunci mă simțeam împlinită. 
S.A.: Ai participat vreodată la concursuri de 
dans? Dacă da, ai primit vreun premiu? 
B.R.: Nu am participat niciodată la un concurs 
de dans, chiar dacă mi-am dorit foarte mult. Nu 
voiam să câștig ceva, însă doream să trăiesc și eu 
experiența unui concurs în care se află alți 
dansatori foarte buni. 

S.A.: Exersezi des? Dacă da, de câte ori pe 
săptămână? 
B.R.:De obicei, exersam de două ori pe 
săptămâna, deoarece atunci aveam repetiții eu și 
grupul de dans din care făceam parte. Însă acum, 
deoarece am ales să mă înscriu la Balul 
Bobocilor, exersez aproape în fiecare zi, datorită 
repetițiilor pentru bal. 
S.A.:Ce anume te-a îndreptat spre dans? 
B.R.:Mai demult și verișorul meu dansa, iar eu 
iubeam faptul că punea multă energie și suflet în 
mișcările pe care le făcea și se vedea faptul că era 
foarte fericit, când dansa. El mi-a fost ca un fel 
de ghid spre dans, de aceea m-am gândit că și eu 
aș vrea să încerc acest lucru .În felul acesta, să 
văd cât de departe pot să ajung. 
 

Dansul este o artă prin care ne exprimăm, folosind mişcări ale corpului, pe ritmul muzicii. În liceul nostru 
am descoperit mulţi tineri talentaţi în arta dansului, printre aceştia se numără Berdac Rianna şi Veliciu 
Bogdan, care ne-au acordat un interviu despre această pasiune a lor. 
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Poză la zilele orașului Chișineu-Criș 

Prima poză cu antrenoarea noastră de 
dans 

Poză în timpul dansului 

Repetiții pentru Balul Bobocilor 
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H.D.: Ai vrea să îți formezi o carieră pe baza 
acestei pasiuni? 
V.B.: Nu, nu aș vrea să îmi formez o carieră din 
pasiunea mea pentru dans, însă m-am gândit la 
varianta de a face o școală de arbitru de dans 
pentru competiții. 
H.D.: Ai participat vreodata la concursuri de 
dans? Dacă da, ai primit vreun premiu? 
V.B.: Da, am participat la numeroase concursuri, 
care mi-au adus o grămadă de premii. Am 
câștigat multe competiții, iar momentan sunt 
Locul 4 pe țară la categoria B 16-18 ani. 
H.D.: Ce le recomanzi celor care vor să se apuce 
de dans? 
V.B.: Încurajez  orice persoana care dorește să 
se apuce de dans sportiv, deoarece este o 
activitate superbă. Pe lângă, că este un sport, este 
și o artă. E un sport care te dezvoltă fizic, psihic 
și care te ajută în comunicare și formarea unor 
prieteni noi. Premii câștigate de Bogdan 

 
Interviu cu Veliciu Bogdan 

 
Hanc Daliana (H.D.): Ce anume te-a îndreptat 
spre dans? 
Veliciu Bogdan(V.B.): Aveam vreo 6 ani când 
mama m-a trimis la primele mele cursuri de dans 
modern în Chișineu-Criș, ca mai apoi, după 3 ani 
și jumătate, să văd ,la un spectacol ,o trupă de 
dans sportiv care mi-a atras atenția. I-am arătat 
mamei ce frumos dansează, iar dansa i-a spus  
antrenorului  că aș vrea să dansez alături de ei. Și 
așa, am început să practic dansul sportiv. 
H.D.: De la ce vârstă ai început să dansezi? 
V.B.: Dans modern l- am început de la vârsta de 
6 ani, dar de la 10 ani fac doar dans sportiv. 
H.D.: Care sunt tipurile de dans pe care le 
practici cel mai bine? 
V.B.: Tipurile de dans pe care le practic cel mai 
bine sunt dansurile Latino-Americane, cum ar fi 
Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso-Doble și Jive. 

Veliciu Bogdan, clasa a XII-a R 
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Trofee și medalii câștigate de-a lungul 
anilor 

Bogdan și partenera lui, Regina Fekete 

Fotografie din timpul dansului Bogdan și Regina la un concurs 

Stana Andreea, Hanc Daliana – cls XI UA Îndrumător: prof. Sime Sorin 
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Săptămâna legumelor şi fructelor s-a 
desfășurat în perioada 18-22 noiembrie. Pe 
parcursul acestei săptămâni, elevii liceului 
nostru au fost sfătuiţi să doneze cât mai multe 
produse, fructe și legume pentru a ajuta,copiii 
cu posibilităţi financiare reduse.Totodata, 
aceștia au beneficiat și de o masă caldă, în 
cadrul cantinei 

Sfrangeu Noelia – cls XI UA 

Elevii liceului s-au mobilizat foarte rapid, 
toţi colaborând între ei. Astfel ,au reușit  ,să 
adune, în fiecare zi ,câte ceva, strângând un 
număr impresionant de produse ,suficiente 
pentru a face  fericiţi nişte copii. Produsele, 
legumele şi fructele adunate au fost donate la o 
casă de copii. din orașul nostru. 

Îndrumător: prof. Preda Dana 
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Ţucudean Maria - clasa a VII-a A 

Kelemen Daria - clasa a XI-a UA 

Ardelean Diana - clasa a XII-a R 

Ardeuan Raluca - clasa a XII-a R 
 

Tănasă Karina - clasa a VI-a B 
 

Mariş Raul - clasa a IX-a UB 
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Ordace Ionela - clasa a XII-a UA 
 

Groza Anca - clasa a XII-a R 
 

Kelemen Daria - clasa a XI-a UA 

Galea Ioana - clasa a VIII-a B 

Ţucudean Maria - clasa a VII-a A 

Pintean Adrian - clasa a XII-a  
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Groza Anamaria - clasa a IX-a UB 

Ţucudean Maria - clasa a VII-a A Negru Sonia - clasa a V-a 

Kelemen Daria - clasa a XI-a UA 
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Sobotelean Adela Laura - clasa a VII-a A   
 

Ţucudean Maria - clasa a VII-a A 
 

Ţucudean Maria - clasa a VII-a A  
 

Sobotelean Adela Laura - clasa a VII-a A  
 

Kelemen Daria - clasa a XI-a UA  
 

Îndrumător: prof. Ion Laurenţiu Untaru Lorin, Kelemen Daria, Horga Loredana – cls XI UA 

Kelemen Daria - clasa a XI-a UA  
 

Buftea Mălina - clasa a IX-a UB 
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Kelemen Daria, clasa a XI-a UA, “Pustietate” 

Kelemen Daria, clasa a XI-a UA, “Crizanteme 
ruginii” 

Kelemen Daria, clasa a XI-a UA, 
“Schöntal” 

Kelemen Daria, clasa a XI-a UA, 
“Arhitectură barocă” 

Kelemen Daria, clasa a XI-a UA, “Schöntal” 
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Kelemen Daria clasa a XI-a UA“Rezidenţa Würzburg” 
 

Kelemen Daria, clasa a XI-a UA, “Alba-Iulia în octombrie” 

Kelemen Daria, clasa a XI-a UA, “Armonie” 

Kelemen Daria, clasa a XI-a UA, “Armonie” 
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Kelemen Daria, clasa a XI-a UA, 
 “Străzile Din Sibiu” 

Kelemen Daria, clasa a XI-a UA, 
 “Eden” 

Kelemen Daria, clasa a XI-a UA, 
 “Heidelberg” 

Kelemen Daria, clasa a XI-a UA, 
“ Rază de Soare” 
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Kelemen Daria clasa a XI-a UA“Catina” 
 

Kelemen Daria clasa a XI-a UA“Mănăstirea Schöntal” 
 

Kelemen Daria clasa a XI-a UA”Inocenţă” 
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  Kelemen Daria clasa a XI-a UA“Valuri cereşti” 
 

Kelemen Daria clasa a XI-a UA“Lăsarea întunericului” 
 

Petrita Fabian  clasa a XI-a UA“UTB” 
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Petrita Fabian, clasa a XI-a UA, 
 “Floare de Măr” 

Petrita Fabian, clasa a XI-a UA, 
 “Apusul între frunze” 

Kelemen Daria, clasa a XI-a UA, 
 “Seninătate” 

Kelemen Daria, clasa a XI-a UA, 
 “Aradul” 
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Opiniile exprimate în cuprinsul articolelor, aparţin în totalitate semnatarilor lor. 
Conţinutul, corectitudinea şi originalitatea lucrărilor şi materialelor prezentate în 
cuprinsul prezentei reviste sunt asumate de semnatarii şi îndrumătorii articolelor. 
 

 

Revista a fost concepută, editată şi tipărită de elevii clasei XI UA, ca urmare  a parcurgerii, asimilării şi 
punerii în practică a unor teme de specialitate la  materia  „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor” 

Maxima lunii ianuarie 
 

  Ascultă, priveşte şi taci!   Ascultă, să-nveţi să vorbeşti,   Priveşte, să-nveţi   
să clădeşti.   Şi taci, să-nţelegi ce să faci...  Ascultă, priveşte şi taci ! 

 
 

Ion M inulescu   (poet simbolist și prozator 1881-1944) 

 

 

    ANUNŢ:  
Elev frumos, eminent, viitor student, nu 
beau, nu fumez, cont gras in bancă, am o 
maşină beton, vilă cu 12 camere, părinţi 
bogaţi, nu vreau nimic, doar mă laud ! 
 Scanează – mă şi vezi colecţia ! 
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