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Bilanț semestrial

“Omul nu devine om decât prin 
educație”
                           Immanuel Kant



In vârtejul de informație în care ne aflăm, ceea ce se cere de la noi 
este să știm să facem selecții. Ce e de acceptat, ce este de respins. Ce 
este de asimilat, ce trebuie cântărit mai atent. Ce e de păstrat, ce e de 
lăsat în urmă. Cuvântul de ordine al vremurilor contemporane este 
comparativul de superioritate: mai mult, mai bine, mai rapid, mai efi-
cient. Întotdeauna ne dorim să fim sau să avem ceva mai altcumva, 
mai altceva. Ne dorim mai mult. Ni se pare că este definiția progresu-
lui. Dacă facem însă un pas înapoi, respirând mai pe îndelete, ne dăm 
uneori seama că nu contează cât, ci cum. Nu contează cantitatea, ci 
calitatea. În acest număr al revistei vă vom prezenta destul de multe 
activități (și ele sunt doar o foarte mică parte a muncii noastre 
comune profesori – elevi), dar nu mulțimea lor contează. Nici măcar 
varietatea lor. Nu vrem să impresionăm sau să copleșim pe nimeni 
prin cantitatea unor informații. Ceea ce contează cu adevărat este bi-
lanțul fiecărei zile de cursuri, obișnuite, sau mai puțin obișnuite, când 
fiecare elev încheie la ora 15 încă o mică etapă a formării sale. Și 
pășind spre casă contează dacă elevul simte că a învățat ceva, s-a înțe-
lepțit cu ceva, a dat dovadă de responsabilitate, de colegialitate, a zâm-
bit, a fost curios, a fost entuziast, empatic ori solidar. Lucrurile 
acestea nu se cântăresc, nu se cuantifică, și totuși sunt neprețuite. Lu-
crurile acestea sunt greu de prins în cuvinte și încă și mai greu de re-
dat în momente solemne de bilanț semestrial. Dar lucrurile acestea 
elevii le conștientizează, le poartă ca pe o zestre a formării lor, le 
împărtășesc uneori părinților sau prietenilor. Iar asta este ceea ce con-
tează cel mai mult și  ceea ce îi va ajuta în formarea lor ca persona-
lități echilibrate și puternice. Este, până la urmă, obiectivul principal 
al educației. 
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Cuvânt de început



Albert Einstein – ”Nu urmări să ai succes, urmărește să ai va-
loare”. 

Sistemul de notare românesc nu este unitar. Există instituții de 
învățământ care au o grilă de evaluare mai severă, iar altele cu 
așteptări mai scăzute. În general, statistica înregistrează o 
creștere a mediilor școlare în România, în raport cu perioada in-
terbelică și cea postbelică, până în decembrie 89. Acest lucru re-
flectă, pe de o parte, accesul mai facil la informație, abundența 
de căi de comunicare și informare, dar, pe de altă parte, și o ten-
dință spre indulgență a cadrului didactic. 

Deoarece credem în pregătirea elevilor de la liceul Cronos pentru 
accesul la orice tip de universitate, națională, ori internațională, 
dorim să îi obișnuim cu o notare periodică riguroasă. În felul 
acesta, ei nu vor avea nici un fel de surpriză, odată admiși în 
străinătate, și se vor acomoda mai ușor cu cerințele academice. 
De exemplu, în Franța sistemul de notare este de la 1 la 20, însă 
elevii rareori primesc mai mult de nota 17, indiferent de pregătire 
și talentul personal. În felul acesta, ei înțeleg că notele mari se 
obțin cu foarte mare greutate, că nimic nu este facil, nici în 
pregătirea școlară, nici în viață. Pe de altă parte, odată ce obții un 
rezultat bun, mulțumirea personală este cu mult mai mare decât 
într-un sistem școlar în care notele mari abundă. Având în vedere 
viziunea liceului nostru, considerăm cu atât mai meritorie perfor-
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Diplomele de merit - semestrul I



manța celor două eleve, Ruxandra Nicolae și Beatricie Istrati. Ele 
au reușit să obțină media 9,53, respectiv 9,81, pe primul semestru 
al anului școlar 2014-2015. Astfel, au fost recompensate cu 
diplome de studiu și burse în valoare de 500 de lei. 

Elevii primesc diplome și recompense încă de la grădiniță. Mai 
sofisticate sau mai simple, mai elitiste sau mai puerile, mai ușor 
sau mai greu de obținut. Diploma este un element firesc într-un 
parcurs școlar. 

Totuși, noi credem, urmărind cele mai noi tendințe în pedagogie, 
că un sistem motivațional bazat pe recompensă nu trebuie folosit 
în exces. Psihopedagogii au ajuns la concluzia că metoda mo-
tivării externe, fie prin răsplată, fie prin pedeapsă, este doar în 
aparență benefică. Astfel, se obțin rezultate, însă numai unele 
imediate. Elevii ajung să își exerseze voința numai pentru benefi-
cii momentane și rapide, nemaifiind capabili de efort susținut, 
ale cărui roade să se vadă peste o perioadă mai lungă, de câțiva 
ani. În consecință, deși premiem performanța, transmitem elevi-
lor în primul rând filosofia de viață că este mai important să fii 
onest cu tine însuți, muncitor și perseverent, decât să urmărești 
doar succesul rapid. În această privință, preluăm deviza lui Albert 
Einstein: ”Nu urmări să ai succes, urmărește să ai valoare.”
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Profesorul de arte plastice

 Tiberiu Dăncilă ne povestește

“Eu îmi visez picturile, iar apoi îmi 
pictez visele”
                           Vincent Van Gogh



Am început anul şcolar cu o doză de arts plastiques autohtone 
mergând la expoziţia “De la Şcoala de Belle-Arte la Academia de 
Arte Frumoase. Artişti la Bucureşti între 1864-1948” organizată de 
MNAR în colaborare cu Universitatea Naţională de Arte din Bu-
cureşti. Acest eveniment aniversar parcurge prin decoruri de ate-
lier, gravuri, picturi şi sculpturi o buna parte din cei 150 de ani îm-
pliniţi de UNAB. 

Expoziţia arată prin cele peste 200 de lucrări eforturile artei noas-
tre din acea perioadă de a se alinia la arta europeană, în speţă cea 
franceză, adică mult impresionism şi postimpresionism. Dacă în 
Europa de Vest Impresionismul vine ca o eliberare de academism, 
ca o iesire cu şevaletul din atelierul Renaşterii, Barocului, Rococou-
lui, Academismului în grădina stralucitoare şi proaspătă a Moder-
nismului, în România arta sare cu abilitate de la zugravul de subţire 
care pictează în frescă feţele şi mâinile sfinţilor la artistul modern 
din Micul Paris.

Ne-am plimbat prin ambianţa vechilor ateliere ale pictorilor, cu  
piese de mobilier patinate, calde; ne-a atras atenția mai ales o fami-
lie de mobile ale lui Theodor Aman care îmbinau cu succes deco-
raţia sculptată de influenţă orientală cu un soi de simplitate şi 
funcţionalitate foarte actuale, de design, cum ar spune un hipster. 
Am vazut desene şi gravuri mai puţin cunoscute dar şi lucrări de 
referinţă, picturi, sculpturi de bronz, o expoziţie densă şi complexă 
care ne-a deconectat din contemporaneitatea reţelelor de sociali-
zare mai mult timp.
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În vizită la MNAR
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Mica noastră expoziție de pictură

Cursurile de educaţie vizuală nu corespund 
mereu aşteptărilor elevilor; uneori când 
aceştia sunt cu gândul la testarea de la engleză 
din ora următoare, de exemplu se pomenesc 
antrenaţi vrând-nevrând în conceperea unui 
pattern cu elemente Art Nouveau iar alte dăţi, 
după nişte ore în care au tot luat notiţe mai 
trebuie să scrie şi la desen despre relaţia dintre 
cald-rece şi aproape-departe. Însă la orele de 
educaţie vizuală de la începutul lui decembrie 
şcoala s-a transformat într-un palat al hărniciei 
pe bune, întruchipând o compunere emfatică 
din clasele primare: muncă, imaginaţie, crea-
tivitate, satisfacţie.

Treaba aceasta frumoasă o datorăm Elenei şi 
Beatriciei din clasa a X-a care au insistat să 
dedicăm un curs picturii pe sticlă, proiect la 
care i-am cooptat şi pe elevii de-a XI-a ca să 
avem trei ore de lucru consecutive.



Tematica a fost variată dar în acord cu mijloacele de expresie spe-
cifice picturii pe sticlă, elemente conturate cu negru si suprafețe 
decorative: Toulouse Lautrec, Paul Klee, Piet Mondrian plus câ-
teva compoziţii cu case şi flori stilizate. Vlad s-a încumetat la o 
interpretare dupa Kandinsky reuşind o lucrare complexă, cu 
multe detalii şi gradienturi. 

Mulţi elevi au ales ca subiect desene de-ale lui Keith Haring, icon 
al artei americane şi activismului social, prieten cu artiştii pop 
Andy Warhol şi Jean-Michel Basquait. Cu nişte reprezentări la 
graniţa dintre simpatic şi dramatic, artistul abordează naşterea, 
moartea, sexualitatea în contextul street culture-ului ’80 din New 
York.

Elevii au lucrat cu multă plăcere, elan şi s-au descurcat excelent 
cu tehnica picturii pe sticlă (nouă pentru cei mai mulţi). Contu-
rurile fine negre au fost făcute cu pensula muiată în tuş iar su-
prafeţele colorate cu vopseluri de ulei. Prin desen şi acorduri cro-
matice, fiecare pictură a pus în evidenţă sensibilitatea creatorului 
ei, e unică şi spectaculoasă. 

Expoziţia din holul liceului este un real succes care ne-a încântat. 
Sperăm ca peretele să nu rămână prea mult timp gol după asta şi 
să ieşim din orele de educaţie vizuală cu alte lucruri frumoase.

8



Acțiuni educative

“Lectura îți înalță sufletul și un 
prieten luminat îl mângâie”
                                            Voltaire



Există două feluri de călătorii: cele atent plănuite și cele spon-
tane. Unele persoane apelează la agenții de voiaj care le în-
tocmesc un program detaliat, ce le este adus la cunoștință din 
timp. Fiecare oprire, fiecare restaurant, fiecare hotel, fiecare 
obiectiv turistic, totul este prevăzut cu grijă. Alte persoane, dim-
potrivă, fac alegeri la fața locului, bazându-se pe impresii de mo-
ment și pe instinct. Cele două atitudini sunt la fel de normale, iar 
ele nu țin de rațiune, ci de temperamentul fiecăruia. Pe de altă 
parte, de cele mai multe ori, realizăm un amestec între ele. Une-
ori suntem calculați și ordonați, alteori simțim nevoia ieșirii din 
cadrul strâmt al unui program. Iar în foarte multe situații, în 
ciuda planurilor pe care le facem, viața decide altfel, iar călătoria 
noastră se umple de neprevăzut. În genul acesta a fost și vizita  
noastră la BCU (Biblioteca Centrală Universitară) – a stat atât 
sub semnul unui program atent planificat, cât și sub semnul spon-
taneității. 

Biblioteca fiind situată lângă Ateneul Român, punctul nostru de 
întâlnire a fost stabilit la Universitate. Și încă de la început a 
apărut neprevăzutul. Deoarece doi elevi ne-au anunțat telefonic 
că vor întârzia semnificativ, ne-am gândit să fructificăm timpul, 
dându-i o altă valoare, iar nu simpla așteptare. De aceea, unul din 
profesorii însoțitori a rămas să-i recupereze pe elevii întârziați, 
iar grupul celor punctuali a intrat să viziteze și facultatea de 
Litere. Aici, impresiile au fost destul de puternice, date de holul 
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somptuos, de sala de lectură și de amfiteatrele mari, cu mobilier 
vechi, din lemn masiv. Unul din aceste amfiteatre ne-a fost 
descuiat prin amabilitatea unei femei de serviciu. În plus, 
această doamnă a dat dovadă de corectitudine și a alergat 
căutându-ne pe holuri. Ce se întâmplase? Doamna profesoară de 
română își uitase geanta în acel amfiteatru. După această lecție 
despre cinste, dar și despre literatură, ne-am întors la fântâna de 
la Universitate. Ne-am întregit grupul și am pornit spre Biblio-
teca Universitară. Aici am observat cum vechiul se îmbină în 
mod fericit cu noul. Corpul Boema, construit după Revoluție, 
este o clădire masivă din sticlă și oțel, cu săli mari, grupate în ju-
rul unui uriaș luminator. Corpul Dacia, decorat preponderent în 
stil german, reunește sălile concepute de arhitecții regelui Carol 
I. De altfel, clădirea a fost ridicată din inițiativa regelui, fiind 
inițial numită Biblioteca Fundației Regale. Cel din urma punct al 
vizitei, și acela spontan, inclus în program în ultimul moment, a 
fost acela de a trece pragul unei case de licitație de artă, aflată 
peste drum de BCU. Multe dintre tablouri erau impresionante, 
dar casa în care acestea se găseau expuse era cu adevărat fru-
moasă, deosebită. 

, La ora 12, toți cei care vizitaserăm BCU începeam, ca și cei-
lalți elevi rămași la școală, ora a treia. Ne întorceam la materiile 
tradiționale, la manuale, pix și hârtie, tablă și marker. Dar 
păstram în suflet imaginile unui loc special, cu oameni deosebiți 
și pasionați. 
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După primele două ore de curs, ne-am îndreptat spre Biblioteca Ion 
Creangă, aflată în zona Piața Romană, pentru un seminar despre im-
plicarea civică a tinerilor și voluntariat. O zi de iarnă încă luminoasă, 
5 decembrie, ne promitea câteva momente pline de învățături și amin-
tiri. Așa cum ne spuneau și prietenii noștri, studenții voluntari 
străini, tot timpul înveți, nu doar la școală: pe stradă, în călătorii, în 
grupul de prieteni, în acțiunile noastre ori proiectele în care ne im-
plicăm. Fiecare dintre noi a rămas, desigur, cu alte amintiri din 
această zi, în funcție de gusturi, motivație, sensibilități. De aceea 
redăm aici doar un mic spectru de impresii, supus subiectivității. A 
fost mai întâi bucuria constatării solidarității acestei clase, a IX-a. 
Am observat generozitatea a doi colegi care, deținători de abona-
ment Metrorex, și-au cedat multe din călătoriile lor în favoarea celor-
lalți. Veți spune că nu e mare lucru. Și totuși e o mică dovadă despre 
ce înseamnă să fii un bun coleg, ajutând atunci când poți face acest 
lucru. Apoi, a fost drumul acela frumos prin mijlocul a multe prăvălii 
de flori, în inima pieței Amzei. Nu erau doar culorile care impre-
sionau, ci și aranjamentele realizate cu multă pricepere. Cred că 
florile au o reală valoare educativă, prin puterea lor de sensibilizare și 
speranță. 

A fost apoi întâlnirea cu deputatul Mihai Sturzu. Am cunoscut un om 
foarte inteligent, foarte cultivat, cu merite recunoscute și o funcție 
de decizie. Și, cu toate astea, modest, cald și apropiat de ceilalți, 
punând suflet în tot ce face. El a intrat într-un dialog interesant cu 
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elevii de la Cronos, elevi care au avut prezența de spirit să 
răspundă adecvat, inteligent și pe alocuri amuzant la solicitările 
dumnealui. Copiii s-au evidențiat prin intervenții inspirate, 
dovedind că au cunoștințe de cultură generală, că sunt curioși și 
atenți la ce e în jurul lor. Vizibil încântat de ei, domnul deputat i-a 
lăudat, i-a întrebat de la ce liceu sunt, luându-și rămas bun de la 
noi în termeni foarte călduroși. Apoi, în a doua parte a întâlnirii, 
voluntarii au jucat o mica piesă de teatru, bazată pe improvizație, 
după care au precizat că o mai joacă o data, dar rugând persoane 
din public să iasă în față și să schimbe locul cu câte unul din ei. 
Convenția pentru a te anunța că vrei să joci un rol era aceea de a 
bate din palme. La început, elevii noștri nu s-au anunțat să parti-
cipe în piesă. Timpul trecea, iar noi eram percepuți fie ca prea ti-
mizi, fie ca având cunoștințe prea slabe de exprimare în engleză. 
Totuși, copiii puneau la cale un mic plan amuzant, iar nepartici-
parea lor a fost regizată. La un moment dat, coordonați de Andrei 
Goncearenco, șase dintre ei au început să aplaude în același timp 
și să îi schimbe dintr-odată pe toți cei de pe scenă. 

A fost o idee bună și hazlie (pt. că cei care aplaudaseră înainte și 
schimbaseră rolurile, o făcuseră pe rând). I-au surprins plăcut pe 
cei de pe scenă și pe cei din audiență. A fost ca o mică ghidușie, 
un mic complot care a avut succes prin inedit și surpriză. Iar pe 
scenă s-au descurcat minunat. Nu doar engleza lor a fost bună, ci 
și ideile, variate și bine exprimate. La puțin timp după ce am ple-
cat, am primit mesaje de felicitare din partea voluntarilor, care au 
apreciat implicarea copiilor. Îi amintim și acum, reînnoind feli-
citările și urându-le să fie și altă dată la fel de respectuoși și isteți, 
pe: Adrian Alecu, Maria Cîtu, Alexandru Dumitrache, Dragoș 
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Elevii de la profilul Tehnician în turism 

Construind o carieră

“Succesul înseamnă să treci de la un 
eșec la altul fără să pierzi din 
entuziasm”
                         Winston Churchill



Sfârşitul lunii noiembrie a prilejuit întâlnirea elevilor clasei a XI-a 
B cu profesionişti veniţi din toate colţurile ţării, dar şi din ţări cu 
tradiţie în domeniul turismului. Fiecare ediţie a târgului, trans-
formă Centrul Expoziţional Romexpo într-un spaţiu al destinaţiilor 
de vis, unde cele mai importante companii din România şi din 
străinătate, se întâlnesc sub acelaşi acoperiş. 

Elevii noştri au vizitat standurile de prezentare ale agenţiilor de tu-
rism, având ocazia să descopere câte ceva din tainele marketingului 
de succes la care visează să ajungă şi ei într-un viitor apropiat. Fa-
miliarizaţi cu atmosfera târgului, pe care o întâlnesc la fiecare con-
curs pentru firmele de exerciţiu, în ţară sau în străinătate, elevii 
clasei a XI-a B au fost atraşi de standurile animate, de mulţimea de 
consultanţi pregătiţi să ofere informaţii despre vacanţe turiştilor 
interesaţi. 

Evenimentul a constituit o lecţie practică oferită cu profesionalism 
de reprezentanţii agenţiilor de turism touroperatoare despre modul 
în care se concep şi se promovează ofertele turistice, se negociază 
şi se încheie noi parteneriate, se atrag clienţi noi.

Cel mai atractiv pentru tinerii noștri a fost să descopere zonele 
jucătorilor pe piaţa de turism, acolo unde au loc aşa numitele B2B 
(business-to-business) între tour-operatori şi alte agenţii mai mici şi 
B2C (business-to-consumer), tranzacţii între agenţii şi consuma-
tori. La plecare, fiecare aveam multă bună-dispoziţie şi câte un 
teanc de materiale promoţionale, deoarece nu am putut să-i re-
fuzăm pe oamenii care doreau sa ne arate o părticică din ţara lor.
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Târgul de firme de exercițiu de la liceul Kretzulescu

În fiecare an, elevii liceului CRONOS participă 
la târgurile firmelor de exercițiu organizate pe 
plan regional, național sau internațional, unde 
își evaluează competențele asemeni unor 
oameni de afaceri, în competiție cu colegii lor 
din alte licee. Anul acesta prima competiție de 
acest gen la care au participat a fost găzduită 
de Școala Superioară Comercială N. 
Kretzulescu în cursul lunii decembrie. 

Elevii-afaceriști din clasa a XI-a B au pregătit 
cu atenție concursul, astfel încât să se pre-
zinte cât mai bine cu firma lor de exercițiu, Cro-
nos Travel. Mai întâi, și-au desemnat reprezen-
tanții pentru fiecare secțiune a concursului: 
Cel mai bun catalog (Alexandru Vlangăr), Cel 
mai bun negociator (Andrei Ionescu și Sebas-
tian Neagoe), Cea mai buna prezentare (Irina 
Neguț și Cristina Paraschivescu), Cele mai 
bune materiale promoționale (Alexandra Iancu, 
Mihai Tănasă și Mădălin Achim).  



Timp de mai multe zile s-au pregătit, simulând activitățile unei 
firme reale în cadrul departamentelor de marketing, resurse 
umane, financiar-contabil.

Competiția de la Școala Superioară Comercială N. Kretzulescu a 
reunit 50 de firme de exercițiu din București și din țară și peste 
300 de elevi care și-au expus la standurile concepute și realizate 
de ei, oferta de produse și servicii, pe care au încercat să o pro-
moveze într-un mod cât mai profesionist – prin afișe, pliante, slo-
ganuri, decoruri, mascote, dar și explicând fiecărui potențial cli-
ent de ce ar trebui să aleagă firma lor și nu pe cele concurente. 

Elevii au reprezentat fie agenții de turism, fie firme ce orga-
nizează evenimente, promovează tradițiile românești, comercia-
lizează ceaiuri, cafea, mobilă, echipamente electronice etc. 
Evaluarea a fost realizată de comisii mixte formate din cadre di-
dactice și studenți. 

La finalul unei zile agitate, dar plină de satisfacții, elevii noștri au 
câștigat două premii la secțiunile Cel mai bun negociator și Cel 
mai bun stand expozițional.  
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Excursie pe platoul Bucegi

“...Explore, Dream, Discover”
% % % %              Mark Twain



Octombrie, brumărel. Așa e numit în calendarul popular, dar pe 
noi nu bruma ne-a însoțit în excursia de pe platoul Bucegi, ci… 
ceața. O ceață groasă, care se lăsa în valuri, apoi se ridica, apoi 
iarăși ne ascundea misterioasă, declanșând fiori, chicoteli, nedu-
meriri, dezorientări scurte. Ceața ne-a însoțit pe alocuri pe auto-
stradă, în drumul nostru spre Ploiești, apoi spre Sinaia și Bușteni, 
pentru a se instala în forță odată ce am pășit în telecabină. Ur-
cușul spre Babele și Sfinx a fost astfel caracterizat de frisonul 
înălțimilor montane, la care s-a adăugat emoția cauzată de aburii 
denși de ceață, plutind când paralel cu noi, când dedesubt. Ascul-
tarea e o virtute, nu-i așa? Cei care au ascultat de sfaturile părinți-
lor și ale profesorilor, echipându-se cu mănuși, fular, haină de 
iarnă, s-au simțit la adăpost de frigul umed adus de climatul mon-
tan. Iar ceilalți? Fie au îndurat bărbătește vremea, fie au dat do-
vadă de un metabolism foarte puternic și chiar au renunțat la    
pulover, rămânând în tricou de dragul unor colegi. Păstrăm în 
poze și în amintire câteva instantanee haioase, cu posturi într-o 
antiteză totală: unii elevi sunt îmblăniți, înfofoliți, încotoșmăniți, 
alții… în bluze cu mânecă scurtă. Unii sunt în bocanci sau în 
cizme, alții…în teniși cu talpă joasă ori în pantofi lejeri. Unii au 
fular și mănuși, alții…claviculele și antebrațele goale, ca într-un 
miez de iulie, petrecut nu pe creste de munte, ci la țărm de mare. 
Probabil contextul inedit, care i-a reunit pe aproape toți elevii 
într-o altfel de acțiune, într-un altfel de proiect educativ, a fost 
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cel care a adus în mod necondiționat zâmbetele pe buze și a făcut 
ca frigul și ceața sporadică să fie elemente de fundal, de plan în-
depărtat, care nu au modificat starea generală de bună-dispoziție. 
Voia-bună din autocar, impresiile telecabinei, prăjiturile și cioco-
lata de la cofetăria din Sinaia, acestea au fost doar câteva aspecte 
ale excursiei noastre din octombrie. Datorită lor, elevii de clasa a 
IX-a s-au cunoscut mai bine, iar ceilalți, mai mari, au adăugat alte 
momente frumoase la cele petrecute alături de colegi. E adevărat, 
ca să cunoști, să experimentezi, pe scurt, să trăiești cu adevărat, 
trebuie uneori să lași confortul zonei cunoscute și să te aven-
turezi puțin. Trebuie să fii curios, să pornești în drumeție, să ai 

mici dorințe de explorator. Lucru de care elevii Cronos au dat do-
vadă din plin! La acestea s-a adăugat multă unire, solidaritate, 
copiii așteptându-se unii pe alții pe poteci de munte, ajutându-i 
pe cei mai slabi, pe cei neobișnuiți cu efortul fizic al drumețiilor. 
Un bilanț de sfârșit de zi care ne pune zâmbetul pe buze: elan, ti-
nerețe, altruism, empatie, umor de bună calitate, colegialitate,  
respect! 
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We love english

“Just learning to think in another 
language allows you to see your 
own culture in a better viewpiont”
% % % % % Gates McFadden



Fie că sunteți liceeni, fie că sunteți parinți ai liceenilor, auziți cu si-
guranță despre imporțanta examenelor Cambridge. Oare de ce sunt ele 
mai bune și mai căutate? Ei bine, nu întâmplător, examenele sunt accep-
tate nu numai în universități ci și de angajatori peste tot în lume. Mate-
rialele didactice folosite la aceste cursuri sunt instrumente de mare aju-
tor în obținerea rezultatelor dorite. Ilustrând situații din realitatea ime-
diată, cursantul își însușește engleza folosită în viața de zi cu zi, la școala 
sau la locul de muncă pentru ca ei să se descurce în prezent în astfel de 
situații. De aceea, am cules câteva păreri din rândul elevilor care au 
susținut un astfel de examen anul trecut. 

“Taking the Cambridge exams was something mandatory for me, 
mostly because I speak English pretty well and both I and my parents 
are proud of this. Even though my English was pretty good, practicing 
for the exam has sharpened my skills, fact that was pointed out even by 
my foreign friends to whom I’ve been talking to online.  I’m glad by the 
feat I’ve achieved and I’m excited to see what earning the FCE diploma 
may bring me in the future.”  (Ghita Daniel, elev cls a XII-a) 

“Last year I found myself in the position of choosing whether to take 
or not the exam. The main reasons which made up my mind were the 
possibilities and advantages offered ranging from simple travelling to 
studying abroad. Before the exam I was a bit nervous since it was the 
first exam of this type, but as the hours went by, I began feeling confi-
dent and in the end even relaxed. Overall it was a great experience 
which might help me in future.” (Theodor Grigorescu, elev cls a XII-a)
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Voluntariat

“ Și în viață, în simțire, în scris, în 
gând, când te uiți bine, rămâne mai 
ales ce ai dat altora, ce ai lăsat de la 
tine, ce ai jertfit.”
                                  Nicolae Iorga
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Voluntarii străini

De cele mai multe ori ne-am întrebat ce presu-
pune activitatea de voluntariat. Să fii voluntar 
presupune să oferi timpul, energia și amabili-
tatea unei organizații, fără a avea așteptări fi-
nanciare. Implicându-te, într-adevar, poți rupe 
nu numai rutina activităților zilnice și a mono-
toniei, iți poți forma deprinderi și acumula noi 
experiențe culturale. 

Voluntariatul înseamnă interacțiune, mișcare 
și dinamism. Ieși dintr-o cochilie și cunoști lu-
mea, ajungi să colaborezi cu diferite tipuri de 
personalități și până să-ți dai seama că faci 
asta, ești deja foarte atașat de tot ceea ce în-
seamnă activitate.  Astfel de curiozități ne-au 
facut să înțelegem și să respectăm munca pe 
care voluntarii din țări ca Franța, Germania, 
Grecia, Austria, Spania (prin organizația 
Young Initiative) o desfășoară în cadrul liceu-
lui CRONOS. 



1. How long have you been volunteer?

Aimee: In terms of EVS, I have been volunteering since 1st Octo-
ber 2014 here in Bucharest, Romania. 

Marion Mathiot: I'm volunteer in Knowledge Builders 2 since 
the first of October 2014 so next week I will finish my 4th 
months. And continue until the end of June. 

Sideri Vicky: I am a volunteer in Romania since October 2014. 
But I have been a volunteer in general since 2012 to my commu-
nity and other European Projects.

2. How did you first become involved with this kind of work?

Aimee: The first time when I got in touch with volunteering was 
many, many years ago when I started writing for our school news-
paper and doing some tasks for the pupil representation. 5 years 
ago, before I went to Finland as an exchange student, I got in 
touch with my former sending organization and starting doing 
voluntary work over years for them as well. 

Marion Mathiot: In my high school I was involved in the meet-
ing for the internet where I was since the beginning of my stud-
ies. And also for my classes because I was their delegated. These 
nice responsibilities were during the second and the third year. 
And for the last year, in addition, I was the President and the 
treasurer of the association "En faveur des lycéens". We prepared 
nice activities like theme days, class photography, cinema, thea-
ter.... It was so nice to be useful, helpful.

Sideri Vicky: I have heard about this work from a very good 
friend of mine in Greece. I started to make some applications 
and that was all. 

3. What's the most challenging part of being a volunteer?

Aimee: For me it is the feeling, that I, as a single person, won't 
change society or lives of the people I'm working with. Also it is 
sometimes hard to adapt to the needs of the children/youngsters 
and be flexible at all times. But giving things a positive touch or 
right directions compensate these feelings.

Marion Mathiot: Firstly, being a volunteer is give something by 
yourself. The most challenging for me is to learn to know my-
self. When you come in volunteering project you really don't ex-
pect what it will happen. And it's like a big slap in your face. 
You really have to look what is around you, what you can do 
for the other. Yes, sometime you are powerless, helpless and you 
realize that the world is not every time nice and happy. But 
the positive thing is that you learn so much and you want to 
give your best for everything, you keep the motivation and you 
enjoy every moment, you keep your smile. This is important. 

Sideri Vicky: Giving the motivation that the youngsters lack of. 

4.What's the greatest reward?
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Aimee: On personal level: finding out about unknown talents of 
myself and practicing to work and act selfless. Apart from that, 
it's seeing the smiling faces of the orphans or abandoned chil-
dren we are working with, knowing that I at least could bring 
them some hours of fun and affection. Also hearing from the 
high school students or our language course students that we did 
a good job or they enjoyed our presence is a great reward.

Marion Mathiot: Unhesitatingly, kids and babies smile. When 
the students say "It was fun, it was cool, thank you.” This is why 
we are here. To be useful and cool ha-ha! And the first time in 
each place was my best memories even if it was sad, doesn't mat-
ter. The important thing it's when you go in one place, they for-
get their situation and their misfortune. 

Sideri Vicky: The smile of the people! 

5. Why did you choose Romania?

Aimee: It was clear for me that I wanted to go abroad again but I 
didn't actually focus on the country. Destiny brought me to-
gether with Romania and I'm glad I had and took the chance to 
get to know your beautiful country. 

Marion Mathiot: I wanted to go in East country, for me it was 
more interesting to see what happen really in country with 
strong reputation let's say. I'm Young, 18 years old, and a lot of 
project refused me because of that. So, when I was accepted in 
this one, I said yes immediately and I have definitely no regrets! 

Sideri Vicky: I didn’t choose Romania… Romania chose me! Af-
ter a lot of applications to most of the countries I got the first 
positive response from Bucharest and I am very glad about this. 

6. If you were to say, in three phrases, about your work in our 
school, which would be?

Aimee: Friendliness, eager students, cultural exchange. 

Marion Mathiot: My three words about my work in your school 
would be: fun, useful and fun ha-ha. One class in particularly is 
very interesting for me (9th grade I think) and it's really nice to 
work with receptive students. They are not ashamed, they try 
and their smile is very grateful! Thank you to them and every-
body in this school. We like to go there and your welcome is al-
ways warm. Very nice school but why? Because the director, the 
teachers and the students. 

Sideri Vicky: Love to share. 
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Elevii de la specializarea filologie

Spre o formare umanistă

“Marile fapte ale istoriei se nasc din 
geniu, dar cresc prin efort”
% % % % % % Lev Tolstoi



În data de 10 nov. 2014, la ceainăria Aristocats (o 
ceainărie amplasată într-o clădire istorică, din perioada interbe-
lică) s-a desfășurat o “altfel” de lecție de istorie.  Lecția de istorie 
s-a desfășurat sub forma unui proiect cu titlul “Cele șapte minuni 
ale lumii antice-cele șapte minuni ale lumii moderne”, în cadrul 
căruia elevii de la clasa a IX-a, profil filologie, au avut de prezen-
tat monumente și minuni din lumea antică și modernă: Chichen 
Itza, Machu Picchu, Statuia lui Hristos din Rio de Janeiro, Gradi-
nile suspendate din Babilon, Piramida lui Keops, Farul din Ale-
xandria, Taj Mahal, Marele Zid Chinezesc, Petra, Colosseumul 
din Roma, Colosul din Rodos, Mausoleul din Halicarnas, Statuia 
lui Zeus din Olimpia, Templul zeitei Artemis din Efes.  Scopul 
acestui proiect a fost de a-i încuraja pe copii să realizeze o cerce-
tare personală, din surse de informare hotărâte de ei (internet, 
bibliotecă, presă, cărți personale). De asemenea, un aspect impor-
tant  l-a vizat dezvoltarea capacității lor de a prezenta un poiect 
în mod clar, convingător și atractiv, ținând un discurs descriptiv 
în fața celorlalți colegi. Așadar, elevii trebuiau să fie atenți nu 
doar la a se informa și a reține aspectele legate de monumentul 
ales de ei, ci și de a le  vorbi cât mai coerent și mai persuasiv cole-
gilor. Acest proiect a fost un prilej pentru elevi de a vorbi cu con-
vingere, de a realiza materiale atractive, dar și de a petrece împre-
ună momente frumoase și educative, într-un alt spatiu necon-
vențional.
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Zilele lecturii

“În cărți există mai multe comori 
decât în toate cufărele piraților de 
pe Insula Comorii”
% % % % % Walt Disney



În cunoscuta lucrare "De neamul moldovenilor", cronicarul M. 
Costin ne îndemnă să ne facem timp,  pe lângă  alte treburi,  și 
pentru lectură. Prin intermediul proiectului "Zilele lecturii", care 
se desfășoară în liceul nostru de două ori pe semestru,  încercăm 
să-i încurajăm pe elevi să citească,  să prețuiască lectura,  să rea-
lizeze beneficiile pe care le aduce aceasta pentru că "nu este alta 
mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zabavă decât 
cetitul cărților", după cum afirma cărturarul moldovean. 

Pentru prima ediție din acest semestru elevii au tras la sorți o 
carte dintre De veghe în lanul de secară (J.D. Salinger), Împăratul 
muștelor (W. Golding), Mantaua (Gogol),Vântul prin sălcii (Ken-
neth Grahame), Avarul (Moliere),  Flori pentru Algernon (D. 
Keyes), Ferma animalelor (G. Orwell), Domnișoara Christina (M. 
Eliade).

 Iar cea de-a doua ediție a propus spre lectură opere din biblio-
grafia obligatorie pentru examenul de bacalaureat (Ion, 
Moromeții, Enigma Otiliei, Ultima noapte de dragoste, întâia 
noapte de război).

După desfășurarea celor două ediții ale proiectului prin interme-
diul căruia am celebrat cartea,  le-am propus elevilor spre comple-
tare un chestionar ce a avut ca obiectiv investigarea obiceiurilor 
de lectură,  a modului în care se pregătesc pentru acest proiect,  a 
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tipologiilor de cărți preferate. În cele ce urmează vă facem cu-
noscute concluziile desprinse în urma analizei chestionarelor.

Cei mai mulți dintre tinerii chestionați au susținut că atunci 
când se apucă să citească o carte parcurg mai mult de 30 de pa-
gini o dată, un sfert citesc între 15-30 de pagini, iar restul citesc 
între 5-15 de pagini. Ca moment al zilei, 98% dintre respondenți 
preferă să citească seara. 

Trei sferturi dintre elevii intervievați, după ce parcurg o carte dis-
cută mai întâi cu prietenii,  recomandându-le și acestora pe cele 
care le-au plăcut cel mai mult. 

Jumătate dintre elevi au spus că pentru Zilele lecturii din acest 
semestru au parcurs integral cele două cărți trase la sorți, ceilalți 
au parcurs doar parțial operele (3 sferturi,  jumătate sau doar un 
sfert).

La sfârșitul chestionarului i-am rugat pe adolescenții noștri să 
aducă argumente pentru care este bine să citești și să ne 
împărtășească din impresiile legate de cărțile citite și de proiec-
tul Zilele lecturii în general.  De asemenea,  le-am dat posibili-
tatea să vină cu propuneri pentru următoarele ediții (titluri de 
cărți,  autori, domenii).

Redăm aici câteva dintre răspunsurile selectate.

Cred că este bine să citești pentru că....

”Îți lărgești orizonturile de cunoaștere  și afli lucruri care îți vor fi 
de ajutor”

”Îți îmbogățești și dezvolți vocabularul”

”Lectura te ajută să-ți faci o idee despre diverse culturi ale lumii”

”Prin lectură îți dezvolți imaginația, memoria, afli lucruri noi”

”Lectura te relaxează, te introduce într-o lume nouă”

”Prin intermediul cărților descoperi o lume mult mai frumoasă”

”Prin lectură vom descoperi o altă perspectivă asupra lucrurilor și 
a lumii”

”Cititul te ajută să dobândești un limbaj mai elevat, devii tu în-
suți mai creativ”

”Lectura operelor din bibliografia obligatorie te ajută să pro-
movezi examenul de bacalaureat”

”Lectura reprezintă un mod plăcut de a te relaxa și a-ți lucra min-
tea în același timp”

Între popunerile elevilor pentru următoarele ediții de  Zilele lec-
turii  se numără: Shogun (J. CLavell), Crime din Rue Morgen ( E. 
A. Poe), Mizerabilii ( V. Hugo), Idiotul ( Dostoievski). Alții au 
considerat că ar trebui să includem în cadrul proiectului mai 
multe cărți de aventură, science fiction sau biografii  ale unor per-
sonalități marcante pentru istoria omenirii.

Impresiile mele legate de carțile pe care le-am citit și de acest 
proiect în general...”Mi s-au părut interesante cărțile pe care     
le-am citit  în cadrul acestui proiect”
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”Consider că acest proiect ne va ajuta la proba de limba română 
din cadrul examenului de  bacalaureat”

”Cărțile pe care le-am citit la zilele lecturii m-au ajutat foarte 
mult și mă vor ajuta, cu siguranță, și la examenul de bacalaureat. 
Mi-a plăcut foarte mult  și am citit cu plăcere Împăratul muște-
lor, care nu este în programa de bacalaureat”

”Cu toate că nu prea îmi place să citesc, stiu că acest lucru mă va 
ajuta, iar cărțile de până acum mi s-au părut interesante”

”Consider că aceste lecturi sunt folositoare, mai ales cărțile care 
fac parte din programa de bacalaureat”

”În general am parcurs ușor cărțile, mi s-au părut impresionante 
și am avut multe lucruri de învățat”

Prin urmare, lectura fiecărei cărți aprinde o nouă stea și înseni-
nează bolta sufletelor noastre, întunecată de bezna neștiinței și a 
ignoranței. Și după cum afirma scriitorul francez H. de Balzac "ci-
titul ne aduce alături prieteni necunoscuți". 
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Integrarea elevilor nou-veniți

Bun venit în Cronos!

“Pentru a deveni toleranţi cu 
părerile altora, opuse părerilor 
noastre, pentru a privi cu 
înţelepciune contradicţiile este 
suficient să ne reamintim câte 
păreri diferite, chiar opuse am avut, 
în mod succesiv, asupra aceluiaşi 
subiect”   
                      Arthur Schopenhauer



Orice transfer de la un liceu la altul aduce nota sa de mister, de 
necunoscut, nu doar pentru elevul nou-venit, ci și pentru colecti-
vul care îl întâmpină și în care el urmează să se integreze. Liceul 
Cronos primește anual elevi sosiți prin transfer, fie din alte 
unități de învățământ bucureștene, fie din provincie, ori chiar din 
străinătate. Dincolo de acomodarea cu cerințele didactice, cu me-
todele de predare și proiectele educaționale specifice fiecărei in-
stituții care se respectă, se impune și o acomodare de nivel per-
sonal, de interacțiune colegială. Care sunt părerile unor elevi 
nou-veniți în Cronos? Așteptările lor? Impresiile? Iată mai jos câ-
teva mărturii: 

1. De ce ați ales liceul Cronos? 

”Am ales liceul Cronos în speranța unui mediu prietenos și 
liniștit, propice învățării și promovării examenului de bacalau-
reat.

Am aflat despre acest liceu pe internet, am văzut site-ul și m-a 
atras oferta și felul în care era prezentată. Apoi, după mai multe 
discuții cu familia, am hotărât să mă mut la Cronos întrucât am 
considerat că este exact ceea ce am nevoie pentru a reuși să-mi 
clădesc viitorul dorit.                                                                                                            
(Alexandru Neguț, clasa a XI-a)
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”Părinții mei au aflat mai întâi de liceul Cronos, apoi am cercetat 
împreună oferta, programul educațional oferit și am considerat 
că este alegearea potrivită.” (Matei Vătu, clasa a XI-a)

2. Cum a fost primul semestru, cum v-ați integrat în colectiv? 

 "M-am intregrat foarte bine în cadrul colectivului clasei, colegii 
mei s-au dovedit de la început a fi foarte calzi și primitori." 
(David Omuț, clasa a XII-a)

”Ținând cont de faptul că eu nu sunt o fire foarte comunicativă, 
consider că m-am integrat destul de bine în colectivul clasei. Îmi 
place cum se desfășoară lecțiile, orele capătă un aspect mai di-
namic, se bazează pe interacțiunea dintre elevi și cadrele didac-
tice.” (Alexandru Neguț, clasa a XI-a)

”M-am acomodat foarte repede în această școală, mai ales în ceea 
ce privește colegii,  deoarece la momentul în care am ales Liceul 
Cronos aveam deja trei prieteni ce învățau de doi ani aici și în 
acest fel mi-a fost mult mai ușor să mă integrez.” (Matei Vătu, 
clasa a XI-a)

3. Care sunt impresiile voastre după un prim semestru in liceul 
nostru? 

”Acum, la sfârșit de semestru, pot spune sincer că am făcut ale-
gerea bună, așteptările mele au fost pe deplin satisfăcute. Un plus 
al Liceului Cronos este dat și de activitățile extracurriculare care 
se organizează. Dintre cele desfășurate în primul semestru cel 

mai mult mi-a plăcut excursia din luna octombrie de pe platoul 
Bucegilor.” (Alexandru Neguț, clasa a XI-a)

”Mă simt foarte bine la Cronos, am o relație foarte bună atât cu 
colegii, cât și cu profesorii.” (David Omuț, clasa a XII-a)

”Sunt foarte mulțumit de ceea ce se întâmplă în acest liceu. Felul 
în care se desfășoară orele de curs, activitățile propuse și profeso-
rii preocupați sporesc interesul elevilor pentru studiu.” (Matei 
Vătu, clasa a XI-a)

4. Ca elevi,  ce așteptări aveți în continuare, care este motivația 
voastră? 

”Principalul meu obiectiv pentru acest an școlar este promovarea 
examenului de bacalaureat cu o medie bună.” (David Omuț, clasa 
a XII-a)

”Asteptările mele sunt ca ale oricărui alt elev de liceu. Mai întâi 
îmi doresc să promovez bacalaureatul, dar, totodată, îmi doresc 
ca atunci când voi ieși pentru ultima oară de pe porțile acestei 
școli să am satisfacția unei reușite totale.” (Alexandru Neguț, 
clasa a XI-a)

”Îmi doresc să învăț mult mai bine, să promovez examenul de ba-
calaureat cu o notă mare pentru ca apoi să urmez Academia de 
Poliție și să am o meserie în acest domeniu.” (Matei Vătu, clasa a 
XI-a)
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Argumentarea opiniei personale

Anchetă de final

“Să fii hotărât în părerile tale”
                                         Cicero



Deși timpul se măsoară pretutindeni la fel, în secunde, minute, 
ore, el are strania însușire de a fi fundamental diferit de la o per-
soană la alta. Este ceea ce se numește timpul subiectiv, 
emoțional. Cum a trecut acest semestru pentru elevii noștri? Ce 
i-a marcat, ce le-a reținut atenția, ce ar repeta, sau ce au lăsat în 
urmă fără regrete? Răspunsurile sunt fundamental diferite, nu 
doar de la o clasă la alta, ci și de la un elev la altul. Ca în basme, 
când parcursul eroului este presărat cu probe inițiatice, acest se-
mestru le-a pus înainte elevilor multe prilejuri de formare, dezvol-
tare personală, evoluție. Felul în care fiecare s-a raportat la ele 
este destul de diferit. 

Alexandru Piroi – pentru mine, timpul reprezintă o punte care 
duce spre un orizont necunoscut. Aflat în ultima etapă a liceului, 
lucrurile devin mai intense. Așa cum știm cu toții, la finalul 
oricărui drum timpul prinde un contur extraordinar. 

Cel mai mult mi-au plăcut clipele petrecute alături de colegi, 
alături de profesori, dar și parcurgând materia. Încă de la începu-
tul semestrului știam că uneori va fi ușor ca o joacă, alteori mai 
greu. Totuși, ambianța și prietenii mei au făcut să mi se pară până 
la urmă totul asemenea unui fulg purtat de vânt. 

Alexandru Carpov – în acest semestru din clasa a XII-a, mie   
mi-au plăcut cel mai mult orele de matematică, deoarece mi s-au 
părut atractive. Am învățat foarte multe lecții noi, iar timpul 

parcă a zburat. Aproape la fel de interesate au fost și orele de 
limba română și geografie, deoarece simt că mi-am îmbogățit cul-
tura generală. Ancora Imparo continuă să mă surprindă, prin lec-
turile oferite. 

Radu Oinăcaru – primul semestru al clasei a XII-a a trecut pre-
cum o stea căzătoare. Cu bune, cu rele, am încheiat încă un se-
mestru, iar timpul se scurge în defavoarea noastră, asemenea 
nisipului dintr-o clepsidră. Ne vor lipsi momentele frumoase 
alături de colegi. 

Ruxandra Nicolae – pentru mine acest semestru a trecut destul 
de repede, chiar dacă a fost solicitant. Consider ca fiind un lucru 
memorabil faptul că am învățat toată geografia Europei. 

Radu Butoianu – din perspectiva mea, acest semestru a trecut 
foarte repede, cu greu realizând că au trecut aproape patru luni 
de când a început școala. Cum pentru mine semestrul acesta s-a 
terminat mai repede decât așteptam, am rămas relativ trist. Con-
sider memorabil și că avem o pauză de masă, în care ieșim din 
școală pentru a merge la cantină. 

Alexandra Crăciunescu – încă nu-mi vine să cred că suntem în 
2015 și în câteva luni vom avea examenul de bac. Consider memo-
rabil faptul că, deși în prima lună de școală m-am ocupat de alt-
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ceva, și nu am acordat o atenție mare școlii, am reușit să recu-
perez materia. Lucrurile le văd foarte bune pe viitor. 

Andreea Gheorghiu – Semestrul acesta a fost unul dificil, solici-
tant și încărcat de emoții. Cu toate acestea, a trecut mult prea 
repede, deja aflându-ne în pragul celui de-al doilea. Un moment 
memorabil consider că a fost cel în care am reușit să găsesc un 
echilibru între studiu și timp liber. Pentru că orice este posibil. 

Mircea Nicolau – la început nu am fost foarte serios, dar e bine 
că am conștientizat că trebuie să mă pun la punct cu materia. În 
acest moment pot să spun că am reușit parțial. La istorie pot 
trece ușor de nota 7, la geografie ajung la note de 9. La română 
mai am mici dificultăți, pe care le voi îndrepta semestrul 
următor. Ce consider memorabil? Faptul că profesorii noștri se 
implică, iar acest lucru ar trebui să fie luat în considerare de toți 
elevii liceului Cronos. 

Sarah Al-Kafhaji – timpul trece foarte repede, din cauza stresului 
examenului de bacalaureat. De asemenea, o să-mi lipsească An-
cora Imparo. A durat ceva timp până am reușit să intru în ritmul 
alert al examenului, dar pot să zic că în acest semestru m-am 
descurcat foarte bine. 

Aris Barac – mi-au plăcut orele de matematică în care am înțeles 
lecțiile mai grele. În general la matematică îmi place că suntem 
ajutați și ne susținem reciproc indiferent de probleme. 

Victor Popescu – și uite așa, cu pași mici, dar repezi, a trecut și 
primul semestru al ultimului an de liceu. Cu regret, dar, în același 
timp cu o bucurie în suflet că mă apropii de o nouă etapă a vieții 

mele, sper să promovez examenul de bac cu note bune și să intru 
la o facultate cu un profil care îmi va deschide noi uși pentru a 
începe o carieră. Acest semestru, sincer să fiu, a fost unul scurt, 
care a trecut extrem de repede. Fiind unul scurt, am învățat 
multe lucruri noi de la niște profesori excepționali. Sincer, dacă 
m-ar pune cineva să recomand acest liceu aș face-o cu cea mai 
mare încredere, pentru că este o unitate de învățământ unde ele-
vii sunt tratați cu maximă seriozitate și cu mare respect. Profeso-
rii mi-au demonstrat în toți acești ani că se ocupă cu adevărat de 
fiecare elev în parte, dar în acest semestru chiar m-au uimit. În 
comparație cu alte licee, profesorii se ocupă cu maxim interes de 
noi pentru ca noi să luăm examenul de bac. 

Sarah- Zorkot - Acest semestru a fost unul special deoarece mi-
am cunoscut colegii noi, am avut diverse activitati distractive, am 
fost intr-o excursie unde ne-am cunoscut mai bine si ne-am ap-
ropiat unii de ceilalti, am facut cunostinta cu voluntarii veniti din 
diferite tari pentru a ne invata traditiile lor, limba lor si mai 
multe lucruri legate de tarile lor.In acest semestru am avut parte 
de lucruri noi cat si de profesori nou veniti , care ne-au invatat 
 si au stat cu noi ca sa intelegem ceea ce ne predau.

Pentru a ne ajuta , profesorii ne-au pus filme ca sa intelegem mai 
bine si sa ramanem cu anumite imagini in minte, ei ne-au mai pus 
sa facem proiecte in power point , iar apoi sa le prezentam, ne-au 
pus sa facem proiecte pe grupe , dar pe plansa, ceea ce a fost 
foarte bine pentru noi deoarece am retinut din ce scriam si nu a 
trebuit sa mai invatam cuvant cu cuvant. 

Intr-un cuvant acest semestru a fost forte FRUMOS. 
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