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Elevul CRONOS 
 

Creativ 
Riguros 
Organizat 
Neobosit 
Onest 
Sensibil 
Acest acronim se prezintă ca un portret sumar al elevului pe care liceul 

CRONOS  își  propune  să‐l  formeze.  Immanuel  Kant  spunea  că  omul  nu 

devine  om  decât  prin  educație.  Deși  toți  suntem  înclinați  spre  bine, 

observăm, pas cu pas, că acesta nu poate fi realizat în afara unui efort, a 

unei  străduințe din partea noastră.  În acest moment  intervin  familia  și 

scoala,  care  au  rol  de  formare,  de  veghere  asupra  eforturilor  depuse, 

dând  cea  mai  bună  direcție  energiei  și  elanului  personal.  Astfel, 

încurajăm creativitatea, vazută ca bucurie a spiritului care admiră și vrea 

să  iasă  din  convențional.  Prețuim  rigoarea  și  organizarea,  calități  care 

eficentizează munca depusă. Sfătuim elevii să nu își stabilescă limite ale 

posibilităților,  ci  să  tindă  spre  reușite  cât  mai  mari.  Credem  în 

onestitate, pentru că doar recunoașterea și asumarea propriilor greșeli 

ajută la depășirea lor.  

Si nu în ultimul rând, cultivăm un ideal de sensibilitate estetică, artistică, 

dar și de solidaritate umană. 

V A R A  2 0 1 3  

 
CUPRINS 

 

Tur galerie de artă     
Pavilion 

Atelier de jocuri Anima 
ludica 360 

Lecție deschisă – 

Unde–i lege nu‐i tocmeală 

Divertiland 

Expoziția temporară‐ 
minunile Chinei 

Discursuri la sfârșit de an 
școlar 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 



 

 
2 

 CRONOS TIMES VARA 2013 

Galeria de artă Pavilion 
kunsthalle,  era  montată  expoziția    „Common 

nostalgia”(multimedia  art‐foto,  video,  instalație, 

pictură)  cu  participarea  artiștilor  Dan  Raul  Pintea, 

Ștefan Sava, Nicolae Constantin   Tănase,  Swel Noury. 

„În expoziția Common nostalgia” (...) am pornit tocmai 

de  la  premiza  că  subiectivizarea  pierderii  precum  și 

obiectivizarea  sentimentului  de  a  pierde  ceva,  poate 

reduce substanțialitatea trăirii de tip nostalgic, pentru 

că  „ dragostea”, e un sentiment venit dintr‐un trecut 

întâmplător,  care  devine  subiectul  a  ceea  ce  poate  fi 

asimilat,  până  la  „ostalgia”  memoriilor  familiale,  de 

microcosmos,  de  acolo  cu  ai  tăi.  („Ostalgia”  este  un 

termen  sociologic  german  provenit  din  „nostalgie”  și 

„ost” care înseamnă „est”, așadar o nostalgie a estului, 

în  sensul  său  geopolitic)”    scrie  curatorul  expoziției 

Eugen  Rădescu  (  co‐fondator  Pavilion)  în  încheierea 

textului de prezentare.  

Răzvan    (ne‐a  rugat  să  nu‐i  vorbim  la  plural),  cu  o 

atitudine  marcată  de  sinceritate  și  prietenie,  ne‐a 

prezentat proiectele educaționale în care este implicat 

(  BUCHAREST  BIENNALE,  PAVILION  JOURNAL,  FREE  

ACADEMY,  PAVILION  SCREENINGS,  PAVILION 

RESOURCES  ROOM),  ne‐a  vorbit  despre  experiențele 

sale  la  universitățile  unde  a  studiat  și  a  lucrat,  ne‐a 

explicat  cum  a  reușit  să‐și  atingă  obiectivele  ,  ne‐a 

povestit  despre  metehnele  societății  românești  în 

general  și  ale  sistemului  educațional  în  special,  ne‐a 

întrodus  în  atmosfera  cursurilor  pe  care  le  susține  la 

Universitatea din București,  ne‐a  lămurit  noțiunile de 

management  cultural, ne‐a  recomandat  cărți  și  filme, 

în fine, a răspuns la toate întrebările noastre. Și‐a atras 

repede  simpatia  tuturor  și  ne–a    dedicat  doua  ore  și 

jumătate din programul său. 

La  plecare  ne‐a  cadorisit  pe  fiecare  cu  primul  număr 

din revista de cultură Reforma care reprezintă un nou 

proiect al lor. E clar că ne‐am  simțit foarte bine și am 

plecat cu multe informații și, mai ales, cu întrebări noi 

în  minte.  În  cele  ce  urmează  vă  prezentăm  câteva 

impresii ale elevilor la întâlnirea cu arta contemporană 

și cu Răzvan Ion, curator și profesor universitar. 

Timpul orelor de educație vizuală din data de 6 iunie 

a  fost  alocat  unei  vizite  cu  elevii  la  galeria  de  artă 

PAVILION,  actuala  locație  fiind  într‐o  clădire  de 

sfârșit  de  secol  XIX  pe  C.A.  Rosetti‐  monument 

istoric. Deși cei de acolo pregăteau un eveniment (la 

ora  19.00  artistul  Cameron  H.  Rowland  susținea 

prelegerea  intitulată  „Evaluarea”),  au  fost  bucuroși 

să ne facă un tur al centrului, să ne prezinte expoziția 

și să stea de vorbă cu noi. 

PAVILION  se  definește  ca  fiind  „un  spațiu 

independent  work‐in‐progress,  un  spațiu  de 

producție  și  cercetare a vizualului,  a discursului  și  a 

performativului.  Este  un  spațiu  al  gândirii  critice  și 

care promovează o înțelegere implicată socio‐politic 

a  artei  și  a  instituțiilor  culturale.  Este  unul  dintre 

primele  centre  culturale  independente  de  la  noi, 

îndreptat către artă contemporană. Pavilion acoperă 

astfel un   mare gol al  culturii  românești,  aducând‐o 

mai aproape de nivelul din Occident.  

Cel  care  ne‐a  făcut  turul,  de  fapt  cel  care  ne‐a 

acordat mai  bine de două ore din  timpul  lui,  a  fost 

chiar  directorul  și  fondatorul  centrului,  Răzvan  Ion, 

teoretician,  curator,  manager  cultural  și  activist 

politic. Este co‐editor al PAVILION – jurnal for politics 

and  culture,  co‐editor  al  BUCHAREST  BIENNALE  – 

Bienala  Internațională  de  Artă  Contemporană 

București  (împreuna  cu  Eugen  Rădescu).  A  fost 

profesor  asociat  al  mai  multor  universități  de 

prestigiu:  Universitatea  California,  Barkeley; 

Universitatea  din  Lisabona,  Central  University  of 

New  York,  University  of  London,  Universitatea  din 

Sofia, Universitatea din Kiev. 

A ținut conferințe și prelegeri  la diverse  instituții de 

artă  precum Witte  de With,  Rotterdam,  Kunsthalle 

Vienna,  Art  In  General  etc.  Este  profesor  la 

Universitatea  din  București  unde  predă  studii 

curatoriale și un curs de gândire critică. 

În spațiul expozițional generos, având aerul clasic de 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Lecție deschisă – Unde‐i lege nu‐i tocmeală  
 
 

 
 
În liceul nostru s‐a derulat sub genericul  
“ Unde‐i lege nu‐i tocmeală o acțiune realizată în 
parteneriat  cu  Direcția  Generală  de  Poliție  a 
Municipiului  București    ce  a  avut  ca  obiectiv 
principal  prevenirea  și  combaterea  delicvenței 
juvenile, un fenomen care constituie în prezent o 
amenințare pentru tineri. Activitatea a luat forma 
unei lecții deschise bazată pe comunicarea liberă 
dintre elevi și reprezentantul poliției.  

Domnul comisar  le‐a prezentat  în  linii mari copiilor  în 
ce  constă  actul    de  infracționalitate,  pornind  de  la 
cauzele  ce‐l  pot  genera  și  până  la  consecințele  grave 
pe care va trebui să le suporte individul care a săvârșit 
o astfel de faptă. Le‐a precizat de asemenea faptul că 
minorii  răspund    penal  în  fața  legii  pentru  actele 
comise începând cu vârsta de 14 ani. 
Elevii au fost foarte receptivi pe toată durata întâlnirii, 
au  intervenit  cu  întrebări  pertinente  când  considerau 
că  au  nevoie  de  lămuriri  și  informații  suplimentare  
despre  anumite  situații;  de  exemplu,  au  vrut  să  știe 
diferența dintre pedepsele pe care le primesc în urma 
săvârșirii  unui  act  de  infracționalitate  făptașul, 
complicele și instigatorul. 
Cel  mai  mult  i‐a  impresionat  și  le‐a  captat  atenția 
elevilor  partea  practică,  aplicativă  a  acestei  activități, 
și anume, momentul  în care domnul comisar  le‐a pus 
spre vizionare cateva filmulețe. 

Andreea Volbea: Am întâlnit oameni care erau   

„îmbibați”  cu  multă  cultură,  dar  pot  spune  că 

directorul  Pavilionului  avea  ceva  mai  mult  decât 

niște simple cunoștințe acumulate. Stilul și modul în 

care  el  ne  prezenta  ideile  sale,  viziunea  lui  despre 

viață în general, m‐au impresionat. Am făcut drumul 

până  la  expoziție  cu  gândul  că  voi  vedea  diverse 

lucrări și după aceea voi pleca. Dar deși lucrările erau 

puține,  pot  spune  că  acest  om era de  fapt  lucrarea 

pe care trebuia să o văd și să o ascult. Timpul a fost 

scurt, a trecut foarte repede. Aș fi stat să îl ascult o zi 

întreagă.  Faptul  că  a  fost  sincer,  deschis  în  tot  ce 

spunea m‐a impresionat. 

Carina  Coruț:  Noi  ne  așteptam  ca  locul  acela  să  fie 

plin de tablouri plictisitoare și de săli pe care le‐am fi 

vizitat  în decursul a  câteva ore bune,  însă nu a  fost 

așa.  Am  găsit  o  sala mare  în  care  erau  expuse  opt 

tablouri și câteva ecrane unde puteam viziona unele 

scurt‐metraje românești. 

Surpriza a fost că în acea sală ne aștepta o persoană 

cu un  stil  aparent  ciudat, de  la  care nu  credeam că 

poți  afla  atâtea  și  atâtea  cunoștințe.  Este  vorba  de 

un om, Răzvan Ion, pe care  aș putea să îl ascult ore 

întregi,  un  om  extraordinar  de  inteligent.  A  avut 

răspunsuri  la  orice  întrebare  pe  care  noi  i‐am 

adresat‐o și a avut rabdarea să stea să ne vorbească 

două ore, poate chiar mai mult. 

Andreea  Becuț:  Răzvan  Ion  ne‐a  vorbit  despre 

expoziție  și  despre  munca  lui  în  Universitatea 

București. Este un om foarte inteligent și receptiv. În 

mare  parte,  ne‐a  vorbit  despre  materia  pe  care  o 

predă,  și  anume  gândirea  critică,  despre 

mentalitatea omului de azi și despre ce a încercat să 

facă prin expoziția de artă. În urma acestei vizite, am 

învățat  că  implicarea  noastră  aduce  schimbarea  pe 

care noi toți ne‐o dorim, că  noi și numai noi suntem 

stăpâni  pe  viața  noastră  și  ne  suntem  datori  cu 

fericirea  și  cu  un  drum  în  viață  care  să  ne  facă 

plăcere. 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Atelier de jocuri Anima ludica 360 
Am  găzduit  în  liceul  nostru  work‐shopul  cu  tema  “CINE  sunt 

EU?  CINE  ești  TU?”,  atelier  de  jocuri  interactive  întreprins  cu 

scopul de a  le  facilita  tinerilor noștri  școlari  autocunoașterea, 

cunoașterea celorlalți, dar și trezirea interesului de a se implica 

și  a  accepta  cu  mare  ușurință  activitățile  de  grup  (fie  ele 

componente  ale  educației  formale,  ale  celei  nonformale  sau 

pur  și  simplu  activități  recreative  și  de  petrecere  a  timpului 

liber); protagoniștii acestei activităti au fost elevii din clasele a 

IX‐a A si B, sub îndrumarea doamnei Alisia Damian, specialist în 

comunicare  interpersonală. 

Copilăria  stă  sub  semnul  jocului  care‐l  fascinează  însă  și  pe 

adult  prin  frumusețe  și  libertate;  vocația  pentru  joc 

desăvârșește  condiția  omului  făuritor  și  înțelept,  probându‐i 

imaginația și spiritul creator. 

Privind  în  diacronie,  jocul  preexistă  omului  iar  această 

predispoziție  spre  ludic  a  însemnat  atât  o  temperare  a 

instinctelor  animalice,  cât  și  rafinarea  comportamentelor  prin 

transgresarea limitelor lumii obișnuite. În societatea modernă, 

jocul  se  încadrează  în  rândul  metodelor,  instrumentelor  de 

educație, a căror aplicabilitate  în situații concrete se bucură de 

un real succes. 

Acest lucru s‐a văzut și în cazul atelierului la care au luat parte 

elevii  noștri,  fiecare  dintre  ei  implicându‐se  pe  tot  parcursul 

activității  și  interacționând  permanent  cu  ceilalți  membri  ai 

grupului. 

Joculețele propuse de  trainerul nostru au  fost dintre cele mai 

diverse si interactive; concepute ca modalități de lucru în grup 

și  interacționând  permanent  cu  cei  din  jur,  tinerii  învață  să 

accepte diferențele (comportamentale, de gândire) ale celor cu 

care intră în contact, acceptând‐le părerile. 

Acțiunea  a  fost  una  reușită,  la  sfârșitul  celor  două  ore  de 

educație  nonformală,  feedbackul  fiind  unul  pozitiv  atât  din 

partea  doamnei  Damian,  cât  și  din  partea  copiilor  care  s‐au 

despărțit  de  formatoarea  lor  cu  zâmbetul  pe  buze, 

mulțumindu‐i  și  rugând‐o  să mai  revină, entuziasmați  fiind de 

oportunitatea ce li se oferise. 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Divertiland 
Dorindu‐ne să sărbătorim ziua copilului printr‐o activitate 

extrașcolară,  am  apelat  chiar  la  propunerile  elevilor,  iar 

varianta  unanim  acceptată  a  fost  Divertiland  ‐  parcul 

acvatic și de distracții de la marginea capitalei. 

În dimineața de 30  iunie ne‐am  întâlnit cu  toții pregătiți 

de distracție; vremea însă părea că nu ține deloc cu noi, 

era mohorâtă, iar la meteo se anunțau ploi, dar copiii au 

fost foarte fermi în ceea ce privește decizia luată și nu s‐

au  lăsat  atrași  de  nicio  altă  activitate  propusă  ca 

alternativă,  erau  convinși  că  vor  să  deschidă  sezonul 

estival la Divertiland și să dea tonul distracției. 

Astfel că, purtând zâmbetul pe buze și căldura soarelui în 

suflet  am plecat  spre piscină. Ajunși  la  destinație,  parcă 

nici organizatorilor nu  le venea să creadă că suntem așa 

numeroși pe o vreme nu tocmai favorabilă. 

Elevii, fascinați de tărâmul mirific pe care pășiseră nu au 

ținut nicio  clipă  cont de  condițiile meteorologice  și  au 

început  „marea  bălăceală”.  Atracțiile  acestui  parc 

acvatic sunt concepute în așa fel încât să corespundă 

tuturor vârstelor  și  tuturor gusturilor, astfel  că nu a 

existat  loc pentru plictiseală.  În  scurt  timp  însă norii 

s‐au  dispersat,  si‐a  făcut  apariția  încet‐încet    și 

soarele, mângâindu‐ne cu razele‐i blânde. 

Topoganele  dintre  cele  mai  diverse  și  ciudate  ( 

Rainbow  Tower,  Kilimanjaro,  Kongou  Falls, 

Kalamboomerang,  Vortex)  care  par  ca  nu  se  termină 

niciodată  au  făcut  să  crească  adrenalina,  iar  copiii  au 

devenit  protagoniștii  unui  adevărat  spectacol  acvatic, 

răsucirile,  întorsăturile,  unduirile    și  alunecările  oferind 

zâmbete scăldate de emoții. 

Piscina cu valuri i‐a atras și ea pe tineri, fiind locul perfect 

pentru relaxare după eforturile depuse din dorința de a 

nu rata vreun topogan. 

Distracția  a  continuat  în  felul  acesta  pe  tot  parcursul 

zilei,  zi  care  deși  a  debutat  într‐o  notă  sceptică  s‐a 

dovedit  a  fi  una  foarte  reușită  și  chiar  memorabilă 

pentru fiecare dintre participanți. 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(clasa  a  X‐a  A).  Ei  au  încercat  să  prezinte 

profesionist    și  atractiv, o  săptămână petrecută  în 

Cehia, cu prilejul participării la un târg de firme de 

exercițiu.  Juriul  a  apreciat  editorialul  lor  și  le‐a 

oferit  un  premiu  constând    într‐o  tabără  la 

Costinești.  Festivitatea de premiere va avea  loc  în 

data  de  22  iunie  2013,  la  sediul  Antena  3,  unde 

sunt așteptați elevii laureați împreună cu profesorii 

coordonatori. 

Dincolo  de  răsplătirea  concretă  a  efortului  și 

talentului  investit  de  cei  patru  elevi,  toți 

participanții  au  avut  șansa  unei  puneri  în  context 

oficial și a unei întâlniri stimulative cu alți colegi din 

București.  

Elevii dau news 

Anul acesta ISMB a lansat ediția pilot a concursului 

Elevii  dau  news  în  parteneriat  cu  Primăria 

Municipiului  București    și  Antena  3.  Acest 

eveniment a fost conceput ca un concurs municipal 

de  redactare  a  materialului  de  presă,  adresat 

elevilor  de  gimnaziu  si  liceu,  cu  scopul  de  a 

contribui  la  dezvoltarea  și  exersarea 

competențelor jurnalistice. 

Liceul nostru a participat la acest concurs alături de 

alte  17  unități  de  învățământ,  obținând mențiune 

cu  un  editorial  intitulat  Elevii  liceului  Cronos  la 

Praga.  Semnatarii  acestuia  au  fost  Neguț    Irina  ( 

clasa a IX‐a B),  Ionescu Wei Kai Andrei  ( clasa a IX‐

a B), Butoianu Radu (clasa a X‐a A), Gheorghe Emil 

Expoziția temporară ‐ Minunile Chinei 
De  ce  au  fost  construiți  soldații  de  teracotă? 

Când? De cine?  

Raspunsurile  ne‐au  venit  din  partea  unui  ghid 

pasionat  de  istorie,  dornic  să  liniștească  îndată 

curiozitatea  noastră.  Într‐adevăr,  scopul  unor 

astfel de statuete, puțin mai mari decât mărimea 

naturală,  ne‐a  intrigat  cel mai mult.  La  ce  bun? 

Un indiciu ne fusese dat încă de la școală – toate 

civilizațiile  istoriei  au  avut  o  bine  înrădăcinată 

credință  în  imortalitatea  sufletului.  Așadar  acei 

războinici  de  teracotă,  amplasați  într‐o  uriașă 

groapă, aveau rolul de a proteja și însoți sufletul 

împaratului  defunct,  trezit  apoi  la  existența 

veșnică. Se spune și că Qui SHI Huang, împăratul 

care  a  ordonat  construcția  mormântului  și  a 

miilor  de  soldați,  era  foarte  preocupat  de 

chestiunea  imortalității. Auzind că, undeva,  într‐

un  munte  din  China  există  niște  înțelepți 

nemuritori,  a  ordonat  să‐i  fie  aduși  la  palat, 

pentru  a  le  afla  secretul.  Cum  însă  aceștia  au 

refuzat  să  vină,  împăratul  a  reacționat  crud, 

poruncind  ca  muntele  să  fie  dărâmat,  lucru  care  s‐a 

îndeplinit, cu sacrificiul a peste 700.000 de muncitori. 

Am  fost  foarte  surprinși  să  aflăm  că,  deși  există mai 

mult  de  8000  de  soldați,  sunt  aproape  toți  diferiți. 

Pentru chipuri argila a fost turnată în mai multe forme, 

după  care  au  fost  făcute manual modificări  pentru  a 

individualiza statueta. Putem spune că a  fost cea mai 

interesantă lecție de istorie din acest an. 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Discursuri la sfârșit de an școlar 
Am să încep prin a mărturisi că am mari emoții în 

fața  dumeavoastră.  Acestea  îmi  aduc  aminte  de 

emoțiile  cu  care  am  început  liceul  în  calitate  de 

boboc. 

Aici am descoperit oameni noi, gata să ne ajute și 

să  ne  susțină.  Nu  vreau  să  pară  un  discurs  de 

Oscar,  dar  trebuie  să  le  mulțumesc  profesorilor 

pentru  sprijinul  în  momentele  grele  și  pentru 

răbdarea, foarte des pusă la încercare. 

Având  în  vedere  cât  de  sceptică  sunt,  nu  mă 

așteptam să formăm o echipă într‐un timp așa de 

scurt, însă s‐a dovedit a fi greșit. 

Îmi place  să  cred  că am  reușit  să  legăm prietenii 

trainice. 

Fiind  boboci  am  beneficiat  de  atenția  celorlalți, 

lucru care ne‐a adus și avantaje și dezavantaje. 

În acest an am descoperit colegi noi, profesori noi, 

dar și lucruri noi. 

Încheind  și  discursul  și  clasa  a  IX‐a  vă  las  să  vă 

gândiți la cum a fost pentru voi să fiți boboci. 

                   Irina Neguț 

Doamnei diriginte, aș vrea să‐i mulțumesc pentru 

faptul  ca  m‐a  învățat  atâtea  lucruri.  Mai  ales 

faptul  că  a  reușit  să  facă  ca  din materia  predată 

de  dânsa,  limba  franceza  să  devină  pentru mine 

una  din  cele  mai  iubite  materii.  De  asemenea, 

apreciez fapul că ne‐a învătat foarte multe lucruri 

de cultură generală iar modul său de a preda face 

ca orice copil să înțeleagă franceza.                                  

              Sarah Al‐Kafhadji 

For the English teacher, 

Thank You teacher for every smile that you gave us 

even when you were mad at us. 

Thank  you  teacher  for  all  the  support  and  every 

time  that  you gave us a piece of  advice when we 

needed it the most. 

You  always  tried  to  find  a  way  to  teach  us  the 

lessons of life. 

                                              Thank you 

Doamnei de română, 

Îi mulțumesc pentru faptul că ne‐a însoțit la Praga, 

și că a avut încredere în noi când a venit vorba de 

propria  responsabilitate,  îi  mulțumesc  de 

asemenea  pentru  faptul  că  ne‐a  pedepsit  de 

fiecare  dată  când  aveam  greșeli  gramaticale,  îi 

mulțumesc  pentru  că  mereu  ne‐a  mai  acordat  o 

șansă. Vă mulțumesc. 

                  Ilinca Baruch 

Domnului profesor de desen, 

Încă din primele ore m‐am înțeles foarte bine cu 

dumnealui. S‐a purtat cu noi ca un bun prieten. În 

general orele de educație plastică sunt foarte 

relaxante, la orele dânsului am învățat lucruri 

interesante și prin intermediul lui am cunoscut 

oameni minunați. Abia aștept  ore  de  desen din 

clasa a X‐a .  

       Andreea Volbea 
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