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INVITATIE 
SAPTAMANA ALTFEL a fost 
pentru noi un prilej de a vizita 

locuri inedite,  de a intalni 
oameni fascinanti, de a petrece 
timp impreuna , a ne distra, si, 
de ce nu, de a invata lucruri noi 

intr-un “alt fel”. 
Va invitam in cele ce urmeaza 

sa veniti alaturi de noi! 

Quo vadimus ? 
 

 
Excursie la Stancile Regale si 

Castelul Cantacuzino 

 
Seminar trafic de persoane 

 
Vizita pe platourile TVR 

 
Excursie la Curtea de Arges si 

Barajul Vidraru 

 
Vizita la manastiri si lectii de 

olarit 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 



 

 

2 

Ziua 1: 
Excursie la Stâncile Regale 
si Castelul Cantacuzino 

Prima excursie a acestei saptamani a presupus o 

drumetie la munte, refacand traseul pe care mergea 

Carol I calare, din Sinaia, de la Peles, pana la stana 

regala. Ne-au insotit doi ghizi montani, Mihai si 

Mihnea, care ne-au condus pe poteci serpuite, din ce 

in ce mai sus, pana cand am ajuns la un punct de 

belvedere. Stanca Franz Iosef, pe care am urcat, ne-a 

dezvaluit o splendida panorama asupra unei vai 

scaldate in soare. Din acest punct, drumetia s-a 

continuat prin zone cu portiuni de gheata, ceea ce 

facea vigilenta mai mare, dar si amuzamentul. Am 

coborat spre stana pe o panta  abrupta, tinandu-ne de 

balustrada de lemn. 

Odata ajunsi, peisajul era cu totul diferit de acela din 

vale – patrunsesem intr-o tara a zapezii.  Cu atat mai 

bine! Multi au alergat cu saniile pe derdelusul din 

fata cabanei, de unde au coborat de mai multe ori, 

fara a  lua in seama efortul cerut de tot atatea urcari. 

Grupul amatorilor de sanius s-a intors zgomotos si 

triumfator pe terasa cabanei. Curand, aceasta s-a 

umplut de bocanci si de sosete stoarse de apa 

zapezii. Alt grup, mai sedentar si mai contemplativ, 

a ales cabana ca loc de refugiu, pentru un ceai cald si 

un ragaz de discutii, inconjurati de fotografii ale 

familiei regale. 

Urmatoarea oprire in excursia noastra a fost palatul 

Cantacuzino, resedinta din Busteni a acestei familii 

nobile. Desi nemobilat, acesta impresioneaza prin 

maretia incaperilor, iar salonul principal este splendid 

datorita picturilor de mari proportii, figuri de seama ale 

Cantacuzinilor. Unul dintre acestia, Serban 

Cantacuzino, ordonase ca scara interioara, din fier 

forjat, sa aiba ca decoratiune porumbul, deoarece el 

fusese domnitorul care a introdus aceasta planta in 

Romania. Doamna ghid ne-a spus, printre altele, si 

aceasta informatie si ne-a surprins placut pasiunea pe 

care o punea in toate vorbele sale. 
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Ziua 2: 
Seminar trafic de persoane  

Prima activitate s-a desfasurat in scoala, in parteneriat cu 

politia municipiului Bucuresti si a avut ca obiectiv 

principal prevenirea si combaterea traficului de 

persoane. Activitatea a luat forma unei lectii deschise, 

bazata pe comunicarea libera dintre elevi si 

reprezentantii politiei. Acestia le-au explicat elevilor ca 
traficul de persoane este considerat una dintre 

infractiunile penale cele mai grave la nivel mondial, 

reprezentand o incalcare a drepturilor omului si o 

atingere adusa demnitatii si integritatii fiintei umane, o 

amenintare asupra securitatii individului si a valorilor 

sociale si morale, a devenit, cu alte cuvinte, o forma 
moderna de sclavie. 

De asemenea, au precizat reprezentantii politiei ca 

dezvoltarea tehnicii si tehnologiei, usurinta cu care 

oamenii au acces la internet se numara printre factorii 

care au făcut ca acest fenomen sa ia si mai mare 

amploare in zilele nostre si sa fie foarte greu de stopat; 

traficanti isi aleg ca victime persoane tinere si 
vulnerabile de pe siteurile de socializare carora le vand 

iluzia unui viitor stralucit; in felul acesta, urmele 

fiindu-le sterse mult mai usor, iar actiunea politiei este 

ingreunata. 
Elevii au fost foarte receptivi, au intervenit cu întrebari 
cand considerau ca au nevoie de mai multe lamuriri; i-au 

impresionat si le-au captat si mai mult atentia cazurile pe 

care d-na inspector le-a oferit ca exemplu, precizandu-

le ca sunt situatii reale cu care s-a confruntat activand 

in acest domeniu. 

La finalul acestui seminar elevii au înteles ca problema 

traficului de persoane nu este una utopica, ci chiar 

exista si consecintele sunt foarte grave pentru individ; 

in acelasi timp au inteles o data in plus ca nu trebuie sa 
fie naivi, sa nu se in creada in straini, sa ceara ajutorul 

daca considera ca sunt in pericol si de asemenea sa nu 

ramana indiferenti si sa anunte persoanele abilitate. 
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Am poposit apoi intr-o vizita tematica la TVR, aici fiind implicati in special elevii de la clasele de filologie, 

intrucat pentru ei televiziunea reprezinta unul dintre domeniile in care pot activa după terminarea liceului si a 

studiilor universitare. 

Sub indrumarea specialistilor, tinerii invatacei au inceput să ia contact si sa se familiarizeze cu multe dintre 

lucrurile care pentru un telespectator obisnuit constituie adevarate mistere pentru ca pe micul ecran nu se pot 

vedea; si mai mult decat atat, si-au putut da seama ca realizarea unei emisiuni tv nu este deloc simpla, ea 

reprezentand rodul unei munci asidue depusa de o intreaga echipa de profesionisti.  

Li s-a explicat ca realizarea propriu-zisa a unei emisiuni anume presupune colaborarea intre mai multe 

departamente: studioul/platoul, regia de montaj (control room), spatiile auxiliare (birouri de redactie, cabine 

de machiaj, cabine de sunet, grafica), cel mai important rol il are insă Regia pentru că de aici sunt coordonate 

toate activitatile din studio. 

Ni s-a oferit posibiliatea de a face cate o mica incursiune in mai multe dintre aceste departamente: regia de 

emisie si montaj, departamentul de stiri, departamentul tehnic; vizitand si multe dintre platourile pe care se 

filmeaza emisiuni cunoscute (Confesiuni, Garantat 100%), am putut poza pret de cateva clipe in postura de 

prezentatori ai acestora. 

Regia a fost insa spatiul televiziunii care a constituit punctul de maxima atractie pentru elevi, impresionati 

fiind de aparatura de ultima generatie pe care au gasit-o aici: un perete de monitorizare video (monitor wall), 

boxe pentru monitorizare audio, un mixer video, un computer teleprompter, un computer pentru grafica, un 

spatiu pentru tehnicieni unde se afla aparatele de control al camerelor, diverse aparate de masura, de calibraj 

si de monitorizare a calitatii semnalului.  

Ziua 2 (continuare): 
Vizita pe platourile TVR 
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In aceasta zi, am avut soarele doar in inimi, deoarece 

pe cer s-a ascuns bine in spatele unor nori care, din 

timp in timp, ne mai trimiteau si cate o ploaie calda. 

Prima oprire a fost in orasul Pitesti, unde am vizitat 

Biblioteca Judeteana „Dinicu Golescu”. Am 

retinut faptul ca Golestii au fost o familie 

boiereasca foarte importanta pentru aceste tinuturi 

argesene. Biblioteca pe care am vizitat-o ne-a 

impresionat prin grandoare, prin lumina calda care 

invada cupola cu vitralii si prin numarul de carti. Cea 

mai interesanta sala a fost aceea a colectiilor. Aici am 

descoperit carti foarte vechi, din secolul al XVI-lea, 

dar chiar si mai vechi, scrise pe pergament. 

Excursia a continuat cu vizitarea manastirii Curtea de 

Arges, unde am auzit inca o data legenda mesterului 

Manole, dar am avut ocazia sa vedem si mormintele 

regilor si reginelor Romaniei. Manastirea este un 

simbol al culturii si al structurii noastre sufltesti, 

legenda ei clasandu-se in randul celor patru mituri 

fundamentale romanesti. Importanta sa se vede si din 

aceea ca a fost reprezentata pe una din bancnote. 

Elevilor li s-a aratat si locul unde legenda spune ca a 

fost zidita Ana, acesta fiind marcat de o inscriptie 

chirilica in vopsea rosie. Dupa catedrala ctitorita de 

Neagoe Basarab, am vizitat si biserica in care se afla 

moastele Sfintei Filofteea. 

Ultima oprire a fost la Vidraru, cel mai mare lac de 

acumulare din tara noastra. Urcand la „omul de fier”, 

simbol al hidrocentralei, am putut contempla o 

superba panorama, data de maretia muntilor din jur si 

de intinderea, parca nesfarsita, a lacului. Drumul in 

sine pana la acest lac a fost unul care taia respiratia, 

prin curbele care lasau in partea dreapta prapastii sau 

prin peretii de stanca ce margineau drumul in 

stanga. De asemenea, exista trei sau patru tuneluri 

de strabatut, in care, iarna, se formeaza turturi 

Ziua 3: Excursie la 
Curtea de Arges – 
Barajul Vidraru 
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Ziua 4: Vizita la manastiri si lectii de olarit 
Aceasta excursie a fost propusa si organizata de dl profesor de 

religie Marius Calin. Din fericire, odata cu ziua de joi a inceput 

iarasi sa se arate soarele, chiar daca nu cu toata forta cu care ne 

luminase drumul la Sinaia.  

Periplul nostru spiritual si cultural a inceput cu manastirea 

Pasarea. Dupa vizitarea acesteia, o maicuta ne-a vorbit despre 

istoricul manastirii. Am trecut apoi podul peste lacul Pasarea, 

ajungand la doua troite construite sub cativa stejari seculari. Un 

element inedit a fost chiar acest pod, prin faptul ca este foarte 

ingust (doar doua persoane pot trece pe el umar la umar) si pare 

fragil, deoarece se clatina usor sub greutatea celor care il 

traverseaza.  

A doua manastire a fost Caldarusani, si aceasta situata pe malul 

unui lac. Urmatoarea oprire a fost la manastirea Tiganesti. Daca 

la Pasarea o parte din elevi au avut sansa de a vizita atelierul de 

croitorie, aici am vazut razboaiele industriale de tesut. Din 

panza astfel obtinuta se fac mai apoi vesminte preotesti.  

O alta etapa a excursiei de joi a fost vizitarea scolii Agatonia 

unde timp de circa doua ore, am avut sansa de a vedea la lucru 

doi mesteri olari din satul Piscu, ce ne-au ajutat apoi sa lucram noi insine la roata. Sub mainile noastre 

am vazut argila moale transformandu-se in mici vase de o frumusete aparte. Majoritatea elevilor au 

lucrat la roata olarului, dar au avut si ocazia de a picta ghivece din lut ars. Foarte impresionant a fost si 

atelierul de olarit, de fapt un atelier de sculptura al artistului Virgil Scripcariu, gazda noastra. Cu multa 

rabdare si caldura in glas, dumnealui a vorbit despre necesitatea ocrotirii valorilor de patrimoniu, despre 

responsabilitate, arta si cultivarea frumosului.  Clasa in care invata cei cinci copii ai acestei mici scoli ne-

a primit pentru cateva clipe si pe noi in bancile ei si ne-am bucurat de atmosfera calda, de obiectele de 

arta care ne inconjurau.  


